
ÖRYGGISBLAÐ         
skv. reglugerð (EB) nr. 1907/2006 

1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR  
OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS 
 

1.1. Vörukenni ANDEROL CHAIN OIL XL 220 FG     

EB-númer 201-983-0, 279-632-6 
CAS-númer 90-30-2, 80939-62-4 
 

1.2. Tilgreind notkun Smurolía. Iðnaðarnot.  

 

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 
 

2. HÆTTUGREINING 
 

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar 
Varan er blanda. 
 

2.1.1. Flokkun samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
H412 Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum –  
 Hættulegt fyrir vatnsumhverfi – langvinn eiturhrif, undirflokkur 3. 
 

2.1.2. Flokkun samkvæmt tilskipun 67/545/EBE eða 1999/45/EB 
H52/53 Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. 
 

2.2. Merkingaratriði samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 
Hættusetningar H412 – Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum. 
Varnaðarsetningar P273 – Forðist losun út í umhverfið. 
 P501 – Fargið innihaldi/íláti hjá viðurkenndum förgunaraðila. 
Viðbótarmerkingar EUH208 – Inniheldur: N-1-naftýlanilín. Getur framkallað ofnæmisviðbrögð.  
 

2.3. Aðrar hættur 
Nauðsynlegt er að lesa og skilja allar viðvaranir áður en efnið er notað. 
 

3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALDSEFNI  

3.2 Blanda 
 

Heiti Vörukenni % 67/548/EBE 1272/2008 [CLP] 

N-1- Naftýlanilín CAS #: 90-30-2 

EB #: 201-983-0 

>= 0,25 - <1 Xn; H22 

Xi; H43 

N; H50/53 

Bráð eit. 4; H302 

Bráð eit. á vatn. 1; H400 

Amínur, C11-C14-

greinótt alkýl,  

mónóhexýl og 

díhexýlfosföt 

CAS #: 80939-62-4  

EB #: 279-632-6 

 

< 2,5 Xi; H36/38 

N; H51/53 

Húðert. 2; H315 

Augnert. 2; H319 

Langv. eit. á vatn. 2; H411 

 

Hættusetningar eru skráðar í 16. lið. 
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4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP 
 

 4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp 
 Almennar ráðstafanir Engar hættur sem krefjast sérstakra ráðstafana í skyndihjálp. 
 Eftir innöndun Færið viðkomandi í ferskt loft ef hann hefur andað að sér ryki eða reyk  
  eftir ofhitun eða bruna. Leitið læknis ef einkenni vara.  

Eftir snertingu við augu Skolið með vatni til öryggis. Fjarlægið snertilinsur. Verndið óskaðað 
auga. Haldið auganu galopnu við skolun. Ef augnerting varir, leitið 
læknis.    

Eftir snertingu við húð Fjarlægið föt og skó sem óhreinkast af efninu. Skolið vandlega með sápu 
og miklu vatni.  

 Eftir inntöku Skolið fyrst munn með vatni og gefið síðan mikið vatn að drekka.  
  Ekki gefa mjólk eða áfenga drykki. Aldrei reyna að koma neinu ofan í  
  meðvitundarlausan einstakling. Leitið læknis ef einkenni vara.   

 

 4.2. Helstu einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin 
Engin þekkt. 

  

 4.3. Merki um þörf á bráðri læknisþjónustu eða sérstakri meðhöndlun 
 Hafið samband við Eitrunarmiðstöð LSH fyrir sérfræðiráðgjöf.  

 

5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA 
 

5.1. Slökkvibúnaður 
Viðeigandi  Notið slökkvibúnað sem hentar aðstæðum. 
 

5.2. Sérstök hætta af blöndunni  
Skaðleg myndefni við bruna Skaðlegar og eitraðar gufur.  
 

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn 
Sérstakar ráðstafanir  Safnið vatni sérstaklega sem notað er við slökkviaðgerðir. Ekki skola 

því í niðurföll. Efnaleifum eftir bruna og vatni sem notað er við 
slökkviaðgerðir skal fargað í samræmi við gildandi lög og reglur.  

 

6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER LOSAÐ FYRIR SLYSNI 
 

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk 
Persónulegar ráðstafanir Notið viðeigandi hlífðarbúnað.  
 

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins 
Ráðstafanir  Hindrið að berist í fráveitur og vatnsfarvegi.  
  Gerið viðeigandi yfirvöldum viðvart ef það gerist. 
 

6.3 Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar 

 Aðferðir  Þurrkið upp leka með ídrægu efni (s.s. klútum, flísefni). 

  Setjið í viðeigandi ílát til förgunar. 
  

6.4. Tilvísun í aðra liði 
Sjá liði 7 og 8 fyrir upplýsingar um varúðarráðstafanir. 
 

7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA 
 

7.1. Varúðarráðstafanir um örugga meðhöndlun 
Meðhöndlun Fyrir upplýsingar um persónuhlífar, sjá 8. lið.  
 Skolvatni skal fargað í samræmi við gildandi lög og reglur. 
 

7.2. Örugg geymsluskilyrði, einnig m.t.t. ósamrýmaleika 
Ráðstafanir Ílát skulu vera tryggilega lukt og geymd á þurrum og vel loftræstum stað. 
Aðrar upplýsingar Ekki hætta á niðurbroti við venjuleg notkunar- og geymsluskilyrði. 

  

7.3. Sérstök notkun 
Sjá lið 1.2. 
 

8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR 
 

8.1. Viðmiðunarmörk fyrir váhrif 
Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
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8.2. Váhrifavarnir 
Til hlífðar höndum Efni í hönskum: Pólývínylalkóhól, nítrílgúmmí, bútýlgúmmí.  
 Hlífðarhanskar skulu vera í samræmi við forskrift tilskipunar 89/686/EBE og  
 uppfylla kröfur staðalsins EN 374. Þvoið hanska með vatni og sápu áður en  
 farið er úr þeim.  
Til hlífðar augum Lokuð öryggisgleraugu. Hafið augnskolunarflösku innan seilingar. 
Til hlífðar húð Vatnsþéttur hlífðarfatnaður. Veljið hlífðarbúnað m.t.t. magns og þéttni  
 efnisins á vinnustöðinni. 
Til hlífðar öndun Öndunarhlífa er ekki þörf við venjuleg skilyrði.  
Hreinlætisráðstafanir Meðhöndlið í samræmi við gott hreinlætis- og öryggisverklag. Þvoið hendur  
 áður farið er í pásur og í lok vinnudags. 
 

9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR 
 

9.1 Upplýsingar um helstu eðlis- og efnafræðilega eiginleika 

Eðlisástand  Vökvi 
Litur  Gulur 
Lykt  Engar upplýsingar 
Lyktarþröskuldur  Engar upplýsingar 
pH-gildi  Engar upplýsingar 
Bræðslumark  Engar upplýsingar 
Suðumark  Engar upplýsingar 
Blossamark  296°C 
Uppgufunarhraði  Engar upplýsingar 
Eldfimi  Engar upplýsingar 
Sprengimörk  Engar upplýsingar 
Gufuþrýstingur  Engar upplýsingar 
Eðlisþyngd gufu  Engar upplýsingar 
Massi  Engar upplýsingar 
Vatnsleysni  Engar upplýsingar 
Leysni í öðrum leysum  Engar upplýsingar 
Deilistuðull: n-oktanól/vatn Engar upplýsingar 
Íkveikjuhitastig  Engar upplýsingar 
Sjálfsíkveikjuhitastig  Engar upplýsingar 
Eðlisseigja  215 mm

2
/s við 40°C 

  19 mm
2
/s við 100°C 

Oxunareiginleikar  Engar upplýsingar 
 

9.2 Aðrar upplýsingar 

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
 

10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI 
 

10.1. Hvarfgirni 
Stöðugt við venjuleg geymsluskilyrði. 
 

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki 
Brotnar ekki niður við ráðlagða notkun og geymsluskilyrði. 
 

10.3. Hætta á skaðlegum efnahvörfum 
Stöðugt við venjuleg geymsluskilyrði. Brotnar ekki niður við ráðlagða notkun og geymsluskilyrði. 
 

10.4. Skilyrði sem ber að varast 
Mengun, raki. 
 

10.5. Ósamrýmanleg efni 
Sterkar sýrur og oxunarefni. 
 

10.6. Skaðleg niðurbrotsefni 
Kolefnisoxíð, köfnunarefnisoxíð. 
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11. EITUREFNAFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
  

 11.1. Upplýsingar um eiturefnafræðileg áhrif 
 Bráð eiturhrif  
 - Innöndun Óflokkað vegna skorts á gögnum. 
 - Inntaka Óflokkað vegna skorts á gögnum. 
  N-1-naftýlanilín: Rotta – inntaka, LD50: 1625 mg/kg 
 - Snerting við húð Óflokkað vegna skorts á gögnum. 
  N-1-naftýlanilín: Kanína – húð, LD50 > 5000 mg/kg. 
 - Húðæting/-erting Samkvæmt viðmiðunum Evrópusambandsins fyrir flokkun er varan ekki  
  skilgreind sem húðertandi. 
  N-1-naftýlanilín: Kanína. Aðferð: Draize-próf. Niðurstaða: Engin húðerting. 
 - Augnerting Samkvæmt viðmiðunum Evrópusambandsins fyrir flokkun er varan ekki  
  skilgreind sem augnertandi. 
  N-1-naftýlanilín: Kanína. Aðferð: OECD 405. Niðurstaða: Engin augnerting. 
 - Húðnæming Óflokkað vegna skorts á gögnum. 
  N-1-naftýlanilín: Hámörkunarprófun. Naggrís. Flokkun: Getur framkallað  
  ofnæmisviðbrögð í húð. Niðurstaða: Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð. 
  Plástursprófun. Maður. Flokkun: Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð. 
  Niðurstaða: Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð. 
 - Stökkbr. áhrif á kímfr. N-1-naftýlanilín: Amesprófun. Niðurstaða: neikvætt. 
  Eggjastokkafrumur úr kínverskum hamstri: Niðurstaða: neikvæð. 
 - Erfðaeiturhrif N-1-naftýlanilín: Mús. Prófun í lifandi líkama. Niðurstaða: neikvæð. 

- Krabbameinsv. áhrif Ekki flokkað vegna skorts á gögnum.  
- Stökkbreytandi áhrif Ekki flokkað vegna skorts á gögnum.  
- Áhrif á frjósemi Ekki flokkað vegna skorts á gögnum.   
   

12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR 
 
12.1. Eiturhrif 
Visteiturhrif N-1-naftýlanilín: Regnbogasilungur. LC50: 0,44 mg/l. 96 klst. 
 Hálfkyrrstöðupróf. Ekki flokkað sem hættulegt. 
 N-1-naftýlanilín: Daphnia magna. NOEC: 0,02 mg/l. 21 dagur. 
 

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki 
Lífbrjótanleiki N-1-naftýlanilín: loftsækið. Ekki auðlífbrjótanlegt. 0%. Aðferð: OECD 301. 
 

12.3. Uppsöfnun í lífverum 
Uppsöfnun Blandan inniheldur efni sem talin eru safnast upp, þrávirk og eitruð (PBT). 
 N-1-naftýlanilín: Vatnakarpi. Þéttni: 0,1 mg/l. Hitastig: 25°C. 56 dagar. 
 Lífþéttnistuðull: 427-2730. 
   

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi 
Engar upplýsingar. 
 

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB eiginleikum 
Engar upplýsingar. 
 

12.6. Önnur váhrif 
Ekki er hægt að útiloka umhverfishættur í tilvikum ófaglegrar meðhöndlunar eða förgunar. Skaðlegt 
lífríki í vatni, getur valdið langvinnum, skaðlegum áhrifum á vatnaumhverfi. Varan sjálf hefur ekki verið 
prófuð. 
 

13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN 

13.1 Aðferðir við meðhöndlun úrgangs 
Förgun vörunnar Efninu skal ekki skolað í niðurföll. Hindrið að berist í vatnsfarvegi eða jarðveg. 
 Fargið óendurvinnanlegum úrgangi hjá sérhæfðum förgunaraðila.  
Förgun umbúða Tæmið vel. Fargið eins og ónotaðri vöru. Endurnýtið ekki tómar umbúðir. 
 

14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING 
 

14.1. UN-númer    Fellur ekki undir reglur um flutninga. 
 

14.2. Rétt UN-sendingarheiti   Fellur ekki undir reglur um flutninga. 

Lýsing á flutningsskjali    
 

14.3. Hættuflokkur eða –flokkar vegna flutninga 
14.3.1. Flutningur á landi  Fellur ekki undir reglur um flutninga. 
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 14.3.2 Flutningur á sjó 

Engar viðbótarupplýsingar tiltækar.  
 

 14.3.3 Flutningur í lofti 
 Engar viðbótarupplýsingar tiltækar. 
  

 14.4. Pökkunarhópur   Fellur ekki undir reglur um flutninga. 
 

 14.5. Umhverfishættur 
Engar upplýsingar. 
 

15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK 
 
15.1.1. ESB-reglur 
Varan inniheldur ekki efni sem talin eru sérlega varasöm samkvæmt löggjöf ESB. 
 

15.1.2. Landsbundnar reglur 
Engar upplýsingar. 
 

15.2. Efnaöryggismat 
Engar upplýsingar. 
 

16. AÐRAR UPPLÝSINGAR 
 

Efni og uppsetning þessa öryggisblaðs er í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og 
leiðtogaráðsins nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir 
að því er varðar efni (REACH).  
 

H-, V- og EUH-setningar: 
 

H22  Hættulegt við inntöku. 
H36/38  Ertir augu og húð. 
H43  Getur valdið ofnæmi í snertingu við húð. 
H50/53  Mjög eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. 
H51/53  Eitrað vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni. 
H52/53  Skaðlegt vatnalífverum, getur haft skaðleg langtímaáhrif á lífríki í vatni 
H302  Hættulegt við inntöku. 
H315  Veldur húðertingu. 
H317  Getur framkallað ofnæmisviðbrögð í húð. 
H319  Veldur alvarlegri augnertingu. 
H373  Getur skaðað líffæri við langvinn eða endurtekin váhrif við inntöku. 
H410  Mjög eitrað lífi í vatni með langvinnum áhrifum. 
H411  Eitrað lífi í vatni með langvinnum áhrifum.  
H412  Skaðlegt lífi í vatni með langvinnum áhrifum. 
 

Upplýsingarnar á þessu blaði eru, samkvæmt okkar bestu vitneskju, réttar og tæmandi á útgáfudegi. 
Þær eiga aðeins við um vöruna sem þær lýsa, en ætti ekki að túlka sem tryggingu fyrir tilteknum 
eiginleikum hennar. Ef varan er notuð með öðru efni eða í öðrum tilgangi en tilgreindur er, gæti verið 
að upplýsingarnar ættu ekki lengur við.  Það er á ábyrgð notanda vörunnar að leggja mat á gildi og 
ítarleika upplýsinganna í ljósi notkunar sinnar. Engin ábyrgð er tekin á missi eða tjóni vegna notkunar 
þessara upplýsinga. 
 

Þýðing: Reynir Hjálmarsson 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 

Útgáfa: 1.0        5 af 5    ANDEROL CHAIN OIL XL 220 FG  
Dagsetning endurskoðunar: 1. mars  2012        

 


