
ÖRYGGISBLAÐ         
 
1. AUÐKENNING EFNISINS/BLÖNDUNNAR 
OG FÉLAGSINS/FYRIRTÆKISINS     

1.1 Vörukenni ANDEROL FGCS-2      
Vörunúmer 040308       
 
1.2 Viðeigandi og  
tilgreind notkun efnis: Smurefni/iðnaðarnot.       
 
1.3 Söluaðili: Olíuverslun Íslands hf.       
 Katrínartúni 2      
 105 Reykjavík ÍSLAND    
Sími: 515 1000      
Netfang: olis@olis.is       
Veffang: www.olis.is     
       
1.4 Neyðarsímanúmer 
Neyðarlínan: 112 
Eitrunarmiðstöð LSH: 543 2222   
 
2. HÆTTUGREINING 
Innöndun  Engin við venjulegar aðstæður.     
Snerting við húð  Langvinn eða endurtekin snerting getur valdið þurrki og sprungum í húð.  
 Langvinn eða endurtekin snerting við húð getur fjarlægt náttúrulegar olíur.  
Snerting við augu  Hætta er á augnertingu við beina snertingu við augu.    
Inntaka  Engin veruleg hætta.    
  
3. SAMSETNING INNIHALDSEFNA/UPPLÝSINGAR UM INNIHALD SEFNI 

 
     .               
Flokkun     Innihald  CAS-nr.            EB-númer         Númer viðauka         REACH-nr 
Kalsíumsúlfónat hvítolía :              -----    -----           -----        -----   
Smurefni með íblöndunarefnum        
 
4. RÁÐSTAFANIR Í SKYNDIHJÁLP  
Snerting við húð    Þvoið húð með mildri sápu og vatni.    
Snerting við augu    Skolið strax með miklu vatni.   
Inntaka      Skolið munn.       
       
5. RÁÐSTAFANIR VEGNA SLÖKKVIAÐGERÐA     
Viðeigandi slökkvibúnaður   Kolsýra (CO2). Duft. Alkóhólþolin froða. Sandur.  
Óviðeigandi slökkvibúnaður  Ekki nota kraftmikla vatnsbunu. 
Í kringum bruna    Notið vatnsúða til að kæla ílát eftir bruna.  
Sérstakar aðgerðir    Varist að vatn sem notað er við slökkviaðgerðir berist út í umhverfið.  
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EFNISÞÆTTIR Þessi vara er ekki hættuleg.    



6. RÁÐSTAFANIR EF EFNI FER ÓVART TIL SPILLIS EÐA ER  LOSAÐ FYRIR SLYSNI  
Varúðarráðstafanir vegna umhverfis  Hindrið að renni í fráveitur og almenna vatnsveitu. 
     Látið yfirvöld vita ef vara berst fráveitur eða almenna vatnsveitu. 
Aðferðir við hreinsun    Safnið leka og setjið í viðeigandi ílát.  
 
7. MEÐHÖNDLUN OG GEYMSLA   
Geymsla  Hafið ílát lokað þegar ekki ekki er verið að nota það. 
Meðhöndlun  Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætis- og öryggisverklagsreglur. 
Þvoið hendur og aðra líkamshluta sem komust í snertingu við efnið með mildri sápu og vatni áður en borðað er, 
drukkið eða reykt og þegar farið er úr vinnu. 
 
8. VÁHRIFAVARNIR/PERSÓNUHLÍFAR  
Til hlífðar öndunarfærum  Enginn sérstakur öndunarhlífðarbúnaður er ráðlagður við venjuleg 
 notkunarskilyrði við fullnægjandi loftræstingu. 
Til hlífðar húð  Notið hanska í tilvikum endurtekinnar eða langvarandi snertingar. 
Inntaka  Ekki borða, drekka eða reykja við notkun. 
 
9. EÐLIS- OG EFNAFRÆÐILEGIR EIGINLEIKAR  
Eðlisástand við 20 °C  Maukkennt. 
Litur  Gulbrúnt. 
Lykt  Einkennandi. 
Eðlismassi  0.95-1.05 g/cm3 
Seigja  95 cSt (Grunnolía) 
Blossamark°C:  >180 (Grunnolía) 
  
10. STÖÐUGLEIKI OG HVARFGIRNI   
Skaðleg efnahvörf  Engin við venjulegar aðstæður. 
  
11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar   
Upplýsingar um eiturhrif  Engin gögn tiltæk. 
  
12. VISTFRÆÐILEGAR UPPLÝSINGAR   
Upplýsingar um vistfræðileg áhrif  Forðist losun út í umhverfið.  
WGK-flokkun (Þýskaland)  Vatnshættuflokkur 2 (Sjálfsmat): Lítillega hættulegt vatni. 
 
13. ATRIÐI VARÐANDI FÖRGUN   
Almennt  Fargið á öruggan hátt í samræmi við gildandi lög. 
   
14. UPPLÝSINGAR VARÐANDI FLUTNING   
Almennar upplýsingar  Ekki flokkað sem hættulegt í skilningi reglna varðandi flutning. 
   
15. UPPLÝSINGAR VARÐANDI REGLUVERK   
Tákn:  Engin. 
Hættusetningar  Engin. 
Varnaðarsetningar  Engin. 
Danskt vöruskráningarnúmer  Í vinnslu 
   
16. AÐRAR UPPLÝSINGAR   
 
Innihald og uppsetning þessa öryggisblaðs er í samræmi við reglugerð (EB) Evrópuþingsins og leiðtogaráðsins 
nr. 1907/2006 
Þýðing: Reynir Hjálmarsson 
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FYRIRVARI UM ÁBYRGÐ: Upplýsingarnar í þessu öryggisblaði byggja á heimildum frá aðilum sem við teljum 
áreiðanlega.  Þó eru þær veittar án ábyrgðar um áreiðanleika þeirra, hvort sem um er að ræða fullyrðingar eða 
réttmætar ályktanir. Aðstæður eða aðferðir við meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörunnar eru ekki á 
okkar valdi og hugsanlega handan okkar þekkingar. Af þessum og fleiri ástæðum tökum við enga ábyrgð og 
höfnum skaðabótaábyrgð vegna missis, tjóns eða kostnaðar sem er tilkominn vegna eða tengist með öðrum hætti 
meðhöndlun, geymslu, notkun eða förgun vörunnar. Þetta öryggisblað var unnið í sambandi við þessa vöru og á 
að nota einungis í tengslum við hana.  Ef þessi vara er notuð sem efnisþáttur með annarri vöru gætu 
upplýsingarnar á þessu öryggisblaði ekki átt við. 
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