
ÖRYGGISBLAÐ        
 
 
1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR 
 OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS  
 
1.1 Vörukenni  HAVOLINE XLC (OF02)  
  
Vörunúmer: 002460 
 
1.2 Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu  og notkun sem ráðið er frá 

Tilgreind notkun:  Frostlögur/kælivökvi 
 
1.3 Söluaðili  OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf. 

Katrínartúni 2  
105 Reykjavík  

 
Sími:     515 1000  
Netfang:   olis@olis.is  
Veffang:   www.olis.is     
 
1.4 Neyðarsímanúmer  
Neyðarlínan: 112   
Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222   
 
Upplýsingar um vöru   
Tæknilegar upplýsingar:  
515 1000 
olis@olis.is   
 
2. HÆTTUGREINING 
 
2.1 Flokkun efnisins eða blöndunnar DSD/DPD 

FLOKKUN: Xn; H22   
 
2.2 Merkingaratriði   
Samkvæmt viðmiðunum í tilskipun 1999/45/EC (hættulegar efnablöndur): 
- inniheldur etýlenglýkól 
 
Tákn:   
Xn; Hættulegt 
H22; Hættulegt við inntöku. 
V2; Geymist þar sem börn ná ekki til.  
V46; Leitið umsvifalaust læknis eftir inntöku og sýnið umbúðir eða umbúðamerkingar. 
 
2.3 Aðrar hættur Á ekki við. 
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3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALD SEFNI 
 
3.1 Blöndur   
Þetta efni er blanda. 
 
EFNISÞÆTTIR EB-NÚMER TÁKN / HÆTTUSETNINGAR  MAGN 
Etýlenglýkól 203-473-3 Xn/H22 60 - 98 
Natríum 2-etýlhexanóat 243-283-8 Xn/eiturhrif Flokkur 3/H63 1 - 4.9 %þyngd 
 
Hættusetningar eru skráðar í 16. lið. 
 
EFNISÞÆTTIR CAS-NÚMER EB-NÚMER SKRÁNINGARNÚMER  CLP-FLOKKUN  MAGN 
Etýlenglýkól 107-21-1 203-473-3 01-2119456816-28 Bráð eiturhrif 

4/P302; STOT 
RE2/H373 

60 – 98 
%þyngd 

Natríum 2-
etýlhexanóat 

19766-89-3 243-283-8 ** 2/H361d 1 - 4.9 
%þyngd 

 
CLP- hættusetningar eru skráðar í 16. lið. 
 
 
**Ekki tiltækt eða efni er ekki skráningarskylt samkvæmt núgildandi REACH reglugerð. 
 
4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDHJÁLP  
 
4.1 Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp   
Augu:  Engra tilgreindra ráðstafana krafist. Til öryggis, fjarlægið snertilinsur og skolið augu 

með vatni.  
Húð:  Engra tilgreindra ráðstafana krafist. Til öryggis, farið úr fatnaði og skóm sem óhreinkast af 

efninu. Til að fjarlægja efnið af húð, þvoið með sápu og vatni. Fleygið óhreinkuðum 
fatnaði og skóm eða þvoið vel fyrir notkun. 

Inntaka:  Eftir inntöku: Leitið læknis. Ekki framkalla uppköst Aldrei reyna að koma neinu ofan í 
meðvitundarlausan einstakling.  

Innöndun:  Engra tilgreindra ráðstafana krafist. Ef einstaklingur verður fyrir váhrifum vegna verulegs 
magns efnisins í lofti, flytjið hann í ferskt loft. Leitið læknis ef bera fer á hósta eða 
öndunarerfiðleikum. 

 
4.2 Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin  
BRÁÐ EINKENNI OG ÁHRIF Á HEILSU  
Augu:   Ólíklegt til að valda langvarandi eða verulegri augnertingu.   
Húð:   Snerting við húð er ekki talin skaðleg.  
Inntaka:  Getur verið hættulegt við inntöku.  
Innöndun:  Innöndun er ekki talin hættuleg. Innöndun á efninu í magni yfir ráðlögðum 

váhrifsmörkum getur haft áhrif á miðtaugakerfið. Áhrif á miðtaugakerfi geta verið 
höfuðverkur, svimi, ógleði, uppköst, slappleiki, skerðing á samhæfingargetu, þokusýn, 
syfja, rugl eða áttavilla. Við mikil váhrif geta áhrif á miðtaugakerfi verið öndunarbæling, 
skjálftar eða krampar, meðvitundarleysi, dá eða dauði. 

 
SÍÐBÚIN EINKENNI EÐA ÖNNUR EINKENNI OG ÁHRIF Á HEIL SU:  
Ekki flokkað. 
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4.3 Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða á sér stakri meðhöndlun  
Á ekki við. 
 
5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 

  
5.1 Slökkvibúnaður   
Notið vatnsúða, froðu, slökkviduft eða kolsýru (CO2) til að slökkva eld. Slökkviduft, CO2, AFFF froðu 
eða alkóhólþolna froðu.  
 
5.2 Sérstök hætta af efninu eða blöndunni    
Myndefni frá bruna: Mjög háð brunaskilyrðum. Við bruna myndast flókin blanda af loftbornum ögnum, 
vökvum og lofttegundum, þ.á.m. kolsýringur, koltvíoxíð og ýmis lífræn efnasambönd. 
 
5.3 Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn   
Efnið brennur þó að ekki sé auðvelt að kveikja í því. Í bruna sem inniheldur efnið, ekki fara inn í umlukt 
eða lokað rými án viðeigandi hlífðarbúnaðar, þ.m.t. sjálfstæðs öndunarbúnaðar (ferskloftstækis). 
 
6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER  LOSAÐ FYRIR SLYSNI  
 
6.1 Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður o g neyðarráðstafanir   
Öryggisráðstafanir fyrir fólk:   
Fjarlægið alla kveikjugjafa í grennd við efnaleka. Sjá liði 5 og 8 fyrir frekari upplýsingar. 
 
6.2 Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins   
Stöðvið leka við upptök ef það er óhætt. Haldið leka í skefjum til að hindra frekari mengun á 
jarðvegi, yfirborðsvatni eða grunnvatni. 
 
6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar   
Hreinsið upp leka eins fljótt og unnt er, að teknu tilliti til varúðarráðstafana í kaflanum um 
váhrifavarnir/hlífðarbúnað. Notið viðeigandi slökkviaðferðir, s.s. notkun eldtraustra, ídrægra efna eða 
dælingu. Ef mögulegt og viðeigandi, fjarlægið mengaðan jarðveg og fargið honum í samræmi við gildandi 
reglur. Látið önnur menguð efni í förgunarílát og fargið í samræmi við gildandi reglur. Tilkynnið leka til 
staðaryfirvalda samkvæmt reglum eða eftir því sem við á.  
 
6.4 Tilvísun í aðra liði   
Sjá liði 8 og 13. 
 
7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA           

                                
7.1 Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun   
Bragðið hvorki né gleypið. Andið ekki að ykkur gufu eða reyk. Þvoið vandlega eftir meðhöndlun. Geymist 
þar sem börn ná ekki til. 
 
7.2 Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmanl eika   
Almennar upplýsingar um meðhöndlun: Forðist mengun á jarðvegi eða losun á efninu í 
skólpræsis- og frárennsliskerfi og út í vatnaumhverfi.  
Hætta af stöðurafmagni: Stöðurafmagn getur hlaðist upp og myndað hættulegar aðstæður við 
meðhöndlun efnisins. Til að lágmarka hættuna getur verið nauðsynlegt að jarðtengja og spennujafna. Þó 
kann að vera að það, eitt og sér, dugi ekki til. Farið yfir allar aðgerðir sem gætu myndað og hlaðið upp 
stöðurafmagni og/eða eldfimar loftaðstæður (s.s. fyllingu tanka og geyma, slettuáfyllingu (splash filling), þrif 
á geymum, sýnatöku, mælingar, efnaskiptingar (switch loading), síun, blöndun, hristingu og vinnu við 
sogdælubíla) og gerið viðeigandi ráðstafanir til að draga úr hættu. 
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Viðvaranir varðandi umbúðir: Umbúðir eru ekki hannaðar fyrir þrýsting. Ekki nota þrýsting til að tæma 
umbúðir, en þær geta rofnað á sprengifiman hátt. Leifar af efninu verða eftir í tómum umbúðum (föst efni, 
vökvi og/eða gufa) og geta verið hættuleg. Ekki mynda þrýsting, skera, logsjóða, lóða, sjóða, bora, slípa 
eða meðhöndla tómar umbúðir nálægt hita, eldi, neistum, stöðurafmagni eða öðrum kveikjugjöfum. Þær 
geta sprungið og valdið líkamstjóni eða dauða. Tómar umbúðir skal tæma að fullu, loka vel og koma á 
sérhæfða móttökustöð eða farga þeim á réttan hátt. 
 
7.3 Sérstök notkun: Frostlögur/kælivökvi 
 
8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR  
 
ALMENN ATRIÐI:   
Hugið að hættulegum eiginleikum efnisins (sjá 2. lið), váhrifsmörkum, einstökum aðgerðum og öðrum 
efnum á vinnustaðnum við tæknilegar ráðstafanir og val á persónuhlífum. Ef tæknilegar ráðstafanir eða 
verklag er með þeim hætti að ekki dugar til að hindra áverkun efnisins í magni yfir váhrifsmörkum, er 
notkun á neðantöldum hlífðarbúnaði ráðlögð. Notandi ætti að lesa og skilja allar leiðbeiningar og 
takmarkanir sem fylgja búnaðinum, þar sem hann veitir jafnan aðeins vörn í tiltekinn tíma eða við tilteknar 
aðstæður. Sjá viðeigandi CEN-staðla. 
 
Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
Váhrifamörk í starfi:   
Efnisþáttur  Land/Stofnun  TWA STEL Þak Táknun  
Etýlenglýkól ESB-viðmiðun 52 mg/m3 104 mg/m3 -- Húð 
Etýlenglýkól Bretland 52 mg/m3 104 mg/m3 -- Húð 
 
8.2 Váhrifavarnir  
 
TÆKNILEGAR RÁÐSTAFANIR:  
Notið á vel loftræstu svæði. 
 
HLÍFÐARBÚNAÐUR   
Augnhlífar/andlitshlífar: Augnhlífa er yfirleitt ekki þörf. Þar sem hætta er á skvettum, notið 
hlífðargleraugu með hliðarvörn til öryggis.  
Til hlífðar húð: Sérstaks hlífðarfatnaðar er yfirleitt ekki þörf. Þar sem hætta er á skvettum, veljið 
hlífðarfatnað eftir því hvaða aðgerð á að framkvæma, líkamsbeitingu við aðgerð og öðrum efnum á 
vinnustaðnum. Ráðlögð efni í hlífðarhönskum: Náttúrulegt gúmmí, gervigúmmí, nítrílgúmmí, 
pólývínylklóríð (PVC eða Vínyl).  
Til hlífðar öndunarfærum: Öndunarhlífa er yfirleitt ekki þörf. Öndunargríma með síu fyrir lífrænar 
gufur, rykagnir og úða. 
 
VÁHRIFAVARNIR VEGNA UMHVERFIS:   
Sjá viðeigandi umhverfisverndarlöggjöf bandalagsins eða viðaukann, eftir því sem við á. 
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9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR   
Athugið: Gögnin hér að neðan eru venjubundin gildi og eru ekki forskrift.  
 
9.1 Helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleikar  
Litur: Appelsínugulur 
Eðlisástand: Vökvi 
Lykt: Dauf eða mild 
Lyktarþröskuldur: Engin gögn tiltæk 
pH: 8.55 - 8.7 
Frostmark:  -18°C (-0.4°F)  
Upphafssuðumark: 175°C (347°F) (venjubundið)  
Blossamark: (Pensky-Martens lokað ílát) 115 °C (239 °F)  Lágmar k 
Uppgufunarhraði: Engin gögn tiltæk  
Eldfimi (fast efni, gas): Engin gögn tiltæk 
Íkveikju/sprengimörk (% rúmmáls í lofti): Neðri: Engin gögn tiltæk Efri: Engin gögn tiltæk  

Gufuþrýstingur: <0.01 mmHg @ 37.8 °C (100 °F)  
Gufuþéttni (loft = 1):  2,1 
Eðlismassi: 1,1 (áætlað) @ 15°C (59°F) / 15°C (59°F)  
Eðlismassi: 1,1 kg/l @ 20°C (68°F) (venjubundið)  
Leysni: Leysanlegt í vatni. 
Deilistuðull:  n-oktanól/vatn: Engin gögn tiltæk 
Sjálfsíkveikjuhitastig: Engin gögn tiltæk 
Niðurbrotshitastig: Engin gögn tiltæk 
Seigja: Engin gögn tiltæk 
Sprengifimi: Engin gögn tiltæk 
Oxunareiginleikar: Engin gögn tiltæk 
  
9.2 Aðrar upplýsingar: Engin gögn tiltæk 
10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI  
10.1 Hvarfgirni: Efnið er ekki líklegt til að hvarfast.  
10.2 Efnafræðilegur stöðugleiki: Efnið er talið stöðugt við venjuleg og ætluð geymsluskilyrði og 
meðhöndlun m.t.t. hitastigs og þrýstings.  
10.3 Hætta á skaðlegum efnahvörfum: Engin hætt á skaðlegri fjölliðun. 
10.4 Skilyrði sem ber að varast: Á ekki við. 
10.5 Ósamrýmanleg efni: Getur hvarfast við sterkar sýrur eða sterk oxunarefni, s.s.klóröt, nítröt, 
peroxíð, o.s.frv.  
10.6 Skaðleg niðurbrotsefni: Ketón (hátt hitastig), aldehýð (hátt hitastig) 
11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR  
11.1 Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif   
Alvarlegur augnskaði/augnerting:  
Augnertingarhættan er byggð á mati á gögnum um efnisþætti vörunnar. 
Húðæting/-erting:  
Húðertingarhættan er byggð á mati á gögnum um efnisþætti vörunnar. 
Húðnæming:  
Húðnæmingarhættan er byggð á mati á gögnum um efnisþætti vörunnar. 
Bráð eiturhrif á húð:  
Hættumatið á bráðum eiturhrifum á húð er byggt á gögnum um efnisþætti vörunnar. 
Bráð eiturhrif við inntöku:  
Hættumatið á bráðum eiturhrifum við inntöku er byggt á gögnum um efnisþætti vörunnar. 
Bráð eiturhrif við innöndun:  
Hættumatið á bráðum eiturhrifum við inntöku er byggt á gögnum um efnisþætti vörunnar. 
Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur:  
Hættumatið er byggt á gögnum um efnisþætti eða svipuð efni.  
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Krabbameinsvaldandi áhrif:  
Hættumatið er byggt á gögnum um efnisþætti eða svipuð efni. 
Eiturhrif á æxlun:  
Hættumatið er byggt á gögnum um efnisþætti eða svipuð efni. 
Sértæk eiturhrif á marklíffæri - váhrif í eitt skip ti:  
Hættumatið er byggt á gögnum um efnisþætti eða svipuð efni. 
Sértæk eiturhrif á marklíffæri - endurtekin váhrif:  
Hættumatið er byggt á gögnum um efnisþætti eða svipuð efni. 
 
AÐRAR EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR:   
Þessi vara inniheldur etýlenglýkól (EG) Eiturhrif EG við innöndun eða snertingu við húð eru talin væg við 
stofuhita. Áætlaður banaskammtur við inngjöf um munn er u.þ.b. 100 cc (3,3 oz.) fyrir fullorðna manneskju. 
Etýlenglýkól oxast í oxalsýru sem leiðir til botnfalls á kalsíumoxalat-kristöllum, aðallega í heila og nýrum. 
Snemmbúin merki og einkenni EG-eitrunar getur svipað til alkóhóleitrunar. Síðar getur fórnarlamb slyss 
fundið fyrir einkennum á borð við ógleði, uppköst, slappleika, kvið- og magaverkjum, öndunarerfiðleikum 
og minnkaðri þvaglosun. Þegar EG var hitað yfir suðumark vatns mynduðust gufur sem ollu 
meðvitundarleysi, fjölgun eitilfrumna og hraðar og rykkjóttar augnhreyfingar komu fram hjá einstaklingum 
sem urðu fyrir langvinnum váhrifum. Þegar EG var gefið rottum og músum með fangi, kom fram aukin tíðni 
fósturdauða og vansköpunar. Sum þessara áhrifa komu fram við skammtastærðir sem höfðu engin eiturhrif 
á mæðurnar. Við vitum ekki um nein gögn um að EG valdi eiturhrifum á æxlun í mannfólki. 
 
2-etýlhexanóatsýra (2-EXA) olli lifrarstækkun og hækkuðu ensímmagni við endurtekna inngjöf með mat.  
Þegar 2-EXA var gefið rottum í gegnum magaslöngu eða með drykkjarvatni, olli það vansköpun og hægari 
þroska unganna eftir fæðingu. Að auki olli 2-EXA skertri frjósemi í kvenrottum. Vanskapanir komu fram í 
afkvæmum músa sem gefið var natríum 2-etýlhexanóat með inndælingu í kviðarhol á meðgöngu. 
 
12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
12.1 Eiturhrif   
Efnið er ekki talið skaðlegt lagarlífverum. Varan hefur ekki verið prófuð. Fullyrðingin styðst við eiginleika 
stakra efnisþátta vörunnar. 
 
12.2 Þrávirkni og niðurbrjótanleiki   
Efnið er talið auðveldlega lífbrjótanlegt. Varan hefur ekki verið prófuð. Fullyrðingin styðst við eiginleika 
stakra efnisþátta vörunnar. 
 
12.3 Uppsöfnun í lífverum   
Lífþéttnistuðull: Engin gögn tiltæk  
Oktanól/vatn Deilistuðull: Engin gögn tiltæk  
 
12.4 Hreyfanleiki í jarðvegi   
Engin gögn tiltæk. 
 
Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum   
Þessi vara er ekki eða inniheldur ekki efni sem flokkast sem PBT-efni eða vPvB-efni. 
 
12.6 Önnur váhrif   
Engin önnur váhrif greind. 
 
13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN  
 
13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs   
Notið efni í tilætluðum tilgangi og endurvinnið ef hægt er. Ef efninu þarf að fleygja skal athugað að það 
gæti fallið undir skilgreiningar á hættulegum úrgangi samkvæmt alþjóðlegum eða innlendum lögum og 
reglum. Niðurröðun samkvæmt evrópsku úrgangsskránni (E.W.C.): 16 01 04 
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14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING  
Lýsingin sem hér er sýnd á mögulega ekki við um allar flutningsaðstæður. Leitið upplýsinga í viðeigandi 
reglum um hættulegan varning fyrir viðbótarkröfur um lýsingu (t.d. tækniheiti) og sérstakar kröfur vegna 
flutningsmáta eða magns.  
 
ADR/RID 
 
FELLUR EKKI UNDIR REGLUR UM FLUTNING Á HÆTTULEGUM VARNINGI 
14.1 UN-númer: Á ekki við. 
14.2 Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við. 
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: Á ekki við. 
14.4 Pökkunarhópur: Á ekki við. 
14.5 Umhverfishættur: Á ekki við. 
14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: Á ekki við. 
 
ICAO 
 
FELLUR EKKI UNDIR REGLUR UM FLUTNING Á HÆTTULEGUM VARNINGI 
14.1 UN-númer: Á ekki við. 
14.2 Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við. 
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: Á ekki við. 
14.4 Pökkunarhópur: Á ekki við. 
14.5 Umhverfishættur: Á ekki við. 
14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: Á ekki við. 
 
IMO 
 
FELLUR EKKI UNDIR REGLUR UM FLUTNING Á HÆTTULEGUM VARNINGI 
14.1 UN-númer: Á ekki við. 
14.2 Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við. 
14.3 Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga: Á ekki við. 
14.4 Pökkunarhópur: Á ekki við. 
14.5 Umhverfishættur: Á ekki við. 
14.6 Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda: Á ekki við. 
14.7 Flutningur í búlkum samkvæmt II. viðauka MARPO L 73/78 og IBC-kóði: Á ekki við. 
 
15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK  
 
Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegn a öryggis, heilbrigðis og umhverfis 
REGLUVERK OG LISTAR SEM SKIMUÐ VORU:  
01=ESB.Tilskipun 76/769/EBE: Takmarkanir á sölu og notkun tiltekinna skaðlegra efna og efnablandna. 
02=ESB Tilskipun 90/394/EBE: Krabbameinsvaldar á vinnustöðum. 
03=ESB Tilskipun 92/85/EBE: Starfsmenn sem eru barnshafandi eða með barn á brjósti. 
04=ESB Tilskipun 96/82/EB (Seveso II): 9. grein 
05=ESB Tilskipun 96/82/EB (Seveso II): 6. og 7. grein  
06=ESB Tilskipun 98/24/EB: Efnafræðilegir áhrifavaldar á vinnustöðum 
07=ESB Tilskipun 2004/37/EB: Um starfsmannavernd. 
08=ESB Reglugerð EB nr. 689/2008: 1. viðauki, 1. hluti.  
09=ESB Reglugerð EB nr. 689/2008: 1. viðauki, 2. hluti.  
10=ESB Reglugerð EB nr. 689/2008: 1. viðauki, 3. hluti. 
11=ESB Reglugerð EB nr. 850/2004: Um þrávirk, lífræn mengunarefni. 
12=ESB REACH, viðauki XVII: Takmarkanir að því er varðar framleiðslu, setningu á markað  og notkun 
tiltekinna hættulegra efna, blandna og hluta.  
13=ESB REACH, viðauki XIV: Skrá yfir umsóknarefni sem eru sérlega varasöm (SVHC). 
 
Eftirtalda efnisþætti efnisins er að finna á tilgreindum efnavörulistum. Etýlenglýkól 06 
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ÍÐEFNASKRÁR:  
Allir efnisþættir uppfylla kröfur efirtaldra íðefnaskráa: AICS (Ástralía), DSL (Kanada), EINECS 
(Evrópusambandið), ENCS (Japan), IECSC (Kína), KECI (Kórea), PICCS (Filippseyjar), TSCA 
(Bandaríkin). 
15.2 Efnaöryggismat:   
Ekkert efnaöryggismat. 
 
16. AÐRAR UPPLÝSINGAR  
 
UPPLÝSINGAR UM ENDURSKOÐUN: Þessi endurskoðun uppfærir eftirfarandi liði öryggisblaðsins: 1-16 
Dagsetning endurskoðunar: 9. MAÍ 2012 
 
Texti hættusetninga:   
H22; Hættulegt við inntöku.  
H63; Getur hugsanlega skaðað barn í móðurkviði. 
 
Texti CLP-hættusetninga:   
H302; Hættulegt við inntöku. 
H361d; Getur skaðað barn í móðurkviði  
H373; Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif 
 
SKAMMSTAFANIR SEM KUNNA AÐ HAFA VERIÐ NOTAÐAR Í ÞES SU SKJALI:   

TLV  - Viðmiðunargildi TWA - Tímavegið meðaltal 
STEL - Skammtíma váhrifamörk PEL - Heimiluð váhrifamörk 
CVX -  Chevron CAS   -    (Upplýsingaþjónusta um íðefni) - númer 
NQ - Ekki mælanlegt    

 
Unnið í samræmi við viðmiðanir ESB-reglugerðar 1907/2006 af Chevron Energy Technology Company, 
100 Chevron Way, Richmond, California 94802. 
Þýðing: Reynir Hjálmarsson 
 
Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á gögnum sem o kkur eru kunn og eru taldar réttar frá þessum degi.  
Þar sem þessar upplýsingar kunna að vera notaðar vi ð aðstæður sem við ráðum ekki við  og eru okkur 
ókunnar og að ný gögn kynnu að kalla á breytingar á  þessum upplýsingum, göngumst við ekki við neinni 
ábyrgð á afleiðingum af notkun þeirra. Þessar upplý singar eru veittar með því skilyrði að einstaklingn um 
sem tekur við þeim er í sjálfsvald sett  að meta innihald þeirra í ljósi áforma sinna.  
 
Enginn viðauki  
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