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Anderol Bio Guard FRHF Series 

 
Öryggisblöð (MSDS)  
Samkvæmt reglugerð nr. 750/2008 (REACH).  
 

 
1. 

 
Söluheiti efnis eða vörutegundar og notkun. Upplýsingar um seljanda, gerð öryggisblaða, 
útgáfudag og neyðarsímanúmer. 
 

Söluheiti vöru: ANDEROL BIO GUARD FRHF SERIES 
Notkun:  Smurefni.  
 
Dreifingaraðili: OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf., Sundagörðum 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000 
 
Gerð öryggisblaða: EFNAVERND ehf., Reykjavík, sími 588 8130 
Útgáfudagsetning: 26.11.2008 
 
Neyðarlínan; sjúkrabifreið, slökkvilið og lögregla:  sími 112 
Eiturefnamiðstöð Landspítala - háskólasjúkrahúss, Reykjavík:  sími 543 2222 
 

 
2.  

 
Hættugreining.  
 
Varan er ekki flokkuð sem hættuleg skv. gildandi reglum.  
Notið með varúð og viðhafið góðar venjur og hreinlæti við meðferð efna.  
 

 
 

 
3. 

 
Samsetning / upplýsingar um innihaldsefni. 
 
CAS-nr.: EB-nr.:  Efnaheiti:   Styrkur %: Hættuflokkun: 
 
Varan inniheldur engin hættuflokkuð efni.   
 
Varnaðarmerking - sjá lið 15.   Texti hættusetninga - sjá lið 16. 
 

 
4. 

 
Skyndihjálp. 
 
Læknishjálp:  Leitið læknis ef erting eða önnur einkenni koma fram. Leitið strax læknis ef 
   tekið hefur verið inn eða andað inn umtalsverðu magni.  
   Meðhöndlun skv. einkennum.  
Áhrif, eitrunareinkenni: - 
 
Við innöndun:  Tryggið hreint loft. Veitið öndunarhjálp ef öndun hefur stöðvast. Leitið læknis 
   ef eitrunareinkenni koma fram.  
Snerting við húð: Þvoið húðina vandlega með miklu vatni og sápu. Leitið læknis ef erting er 
   viðvarandi.  
Snerting við augu: Skolið strax vandlega með nægu vatni í a.m.k. 20 mínútur með augað vel opið. 
   Fjarlægið snertilinsur. Leitið læknis ef erting er viðvarandi.  
Við inntöku:  Framkallið EKKI uppköst. Reynið aldrei að gefa meðvitundarlausum  
   einstaklingi vökva eða fæðu. Leitið læknis ef eitrunareinkenni koma fram.  
 

 
5. 

 
Viðbrögð við eldsvoða. 
 
Slökkviefni/búnaður: Notið slökkviefni eftir aðstæðum. Rýmið hættusvæðið.  
Notið ekki (efni, búnað): Ekkert þekkt.  
Sérstök hætta:  Við upphitun eða bruna myndast yfirþrýstingur í umbúðunum og þær geta 
   sprungið. Við bruna myndast aðallega COx og vatn en einnig geta myndast 
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   nitur-, brennisteins- og málmoxíð.  
Hlífðarbúnaður: Notið viðeigandi hlífðarbúnað og ferskloftstæki við slökkvistörf.  
 

 
6. 

 
Efnaleki. 
 
Haldið óviðkomandi frá og standið vindmegin við mengaða svæðið. Notið persónuhlífar skv. lið 8 við 
hreinsunarstörf. Notið fullan hlífðarbúnað, hlífðargleraugu eða andlisthlíf, stígvél og ógegndræpa 
hlífðarhanska ef um meiriháttar leka er að ræða. Forðist snertingu við efnið og innöndun gufu eða úða. 
Tryggið fullnægjandi loftræstingu. Notið viðeigandi öndunartæki við hreinsunarstörf ef loftræsting er 
ekki fullnægjandi.  
Hindrið að efnið berist í niðurföll, vatnsfarvegi eða jarðveg. Varist leka í kjallara eða önnur lágt 
liggjandi eða lokuð rými. Notið sand, jarðveg eða önnur óvirk ísogsefni til að hefta og hreinsa upp 
efnið og látið í viðeigandi og merkt ílát til förgunar.  
 

 
7.  

 
Meðhöndlun og geymsla. 
 
Meðhöndlun:  Notið persónuhlífar skv. lið 8 við meðhöndlun efnisins. Neytið ekki matar eða drykkjar 
  eða reykið meðan á notkun stendur. Forðist snertingu við augu, húð og fatnað. Forðist 
  innöndun gufu eða úða. Þvoið hendur og andlit fyrir hlé og eftir vinnu. Tómar umbúðir 
  geta innihaldið efnaleifar. Endurnotið ekki umbúðirnar.  
Geymsla: Geymist í upprunalegum umbúðum eða öðrum viðeigandi umbúðum vel merktum og 
  vel lokuðum á þurrum, köldum og vel loftræstum stað, varið gegn beinu sólarljósi. 
  Geymið ekki með oxunarmiðlum. Geymið ekki hjá neysluvörum.  
Sérstök notkun: - 
 

 
8.  

 
Takmörkun váhrifa / persónuhlífar. 
 
Mengunarmörk: - 
 
Tæknilegar aðgerðir: Tryggið fullnægjandi loftræstingu.  
 
Persónuhlífar;  
 Öndunargrímur: - 
 Fyrir augu:  Öryggisgleraugu með hliðarhlífum.  
 Fyrir hendur:  Hlífðarhanskar úr náttúrugúmmíi (latex).  
 Fyrir húð:  - 
 Hreinlæti við vinnu: Viðhafið góðar venjur og hreinlæti við meðferð efna. Þvoið hendur, 
    andlit og aðra líkamshluta, sem komast í snertingu við efnið, vandlega 
    eftir notkun efnisins.  
 
Umhverfið:   Fylgjast þarf með að útblástur frá loftræstingum og tækjum sé ekki 
    mengandi umfram það sem leyfilegt er. Í sumum tilfellum getur verið 
    þörf á mengunarvörnum.  
 

 
9. 

 
Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar. 
 
Ástand / útlit / lykt:  Vökvi / ljósgulleitur / mild 
Sýrustig (pH):   - 
Suðumark:   - 
Bræðslumark:   - 
Blossamark:   > 300˚C  (Cleveland) 
Sprengimörk; neðri - efri: - 
Gufuþrýstingur:   - 
Seigja:    - 
Eðlisþyngd:   0,92 
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Leysni:    - 
Deilistuðull, n-oktanól/vatn: - 
 

 
10. 

 
Stöðugleiki og hvarfgirni. 
 
Stöðugleiki:   Efnið er stöðugt og fjölliðast ekki við venjulegar aðstæður.  
Aðstæður sem skal forðast: - 
Efni sem skal varast:  Oxunarmiðlar.  
Hættuleg  niðurbrotsefni: Engin við venjulegar aðstæður og notkun.  
 

 
11. 

 
Eiturefnafræðilegar upplýsingar. 
 
Almennt:  - 
 
Áhrif við innöndun: Engin þekkt.  
Í snertingu við húð: Engin þekkt.  
Í snertingu við augu: Engin þekkt.  
Við inntöku:  Engin þekkt.  
 
Áhrif á miðtaugakerfi: - 
Bráð eiturhrif:  - 
Langtímaáhrif:  Engin þekkt.  
 

 
12. 

 
Vistfræðilegar upplýsingar. 
 
Dreifing/afdrif:  Brotnar greiðlega niður lífrænt.  
Líffræðileg  áhrif: - 
Önnur skaðleg áhrif: Engin þekkt.  
 

 
13. 

 
Förgun. 
 
Förgun vörunnar: Endurvinnið ef hægt er. Fargið notuðu efni og skemmdu, afgöngum og  
   menguðum ísogsefnum með viðeigandi hætti.  
Förgun umbúða: Menguðum umbúðum skal farga á sama hátt og vörunni sjálfri. Hreinum  
   umbúðum má farga eða endurvinna á sama hátt og almennt sorp, ef annað 
   kemur ekki fram í reglum.  
 
Reglur um meðhöndlun og förgun úrgangs og umbúða: 
   Lög nr. 55/2003, lög nr. 33/2004.  
 

 
14. 

 
Flutningur. Efnið fellur ekki undir reglur um flutninga á hættulegum farmi.  
 
Flutningur á landi: ADR/RID flokkur:      SÞ-nr.:       Númer og bókstafur:      
 Nafn efnis:       
 Varúðarmerki:       Hættunr.:      Pökkunarflokkur:      
   
Flutningur á sjó: IMDG flokkur:      SÞ-nr.:       Pökkunarflokkur:      
 Ems:       MFAG:        
 Nafn efnis:       
 Varúðarmerki:         Sjávarmengandi:      
 
Flutningur í lofti: ICAO/IATA flokkur:      SÞ-nr.:       Pökkunarflokkur:      
 Nafn efnis:         Varúðarmerki:  
 
Vinnueftirlit ríkisins gefur upplýsingar um reglur um flutninga á hættulegum efnum. 
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15. 

 
Umbúðamerkingar og upplýsingar um reglur sem varða notkun efnisins eða vörunnar. 
 
Varnaðarmerkingar skv. reglugerð 236/1990 m. s. br. og tilskipunum 67/548/EB og 1999/45/EB: 
 
   Varan er ekki merkingarskyld skv. gildandi reglum.   
 
 Varnaðarmerki: - 
 
 Inniheldur: -   EB-nr.:       
 
 H - setningar: - 
 V - setningar: - 
   (V2) GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL. 
 
Íslensk sérlög, reglugerðir eða reglur sem um vöruna gilda:    
 Reglugerð nr. 553/2004 um verndun starfsmanna gegn hættu á heilsutjóni af völdum  
 efna á vinnustöðum.  
 

 
16. 

 
Aðrar upplýsingar. 
 
Gert þann: 26.11.2008     Dagsetning frumrits:   31.10.2007 
 
Útgáfa:  1,0  Breyttir liðir: - 
 
Gert fyrir: OLÍUVERZLUN ÍSLANDS hf., Sundagörðum 2, 104 Reykjavík, sími 515 1000 
 
Unnið af:  EFNAVERND ehf., Reykjavík, sími 588 8130 / FF 
 
Texti hættusetninga sem fram koma í lið 2: 
  - 
 
Annað:   Ofangreindar upplýsingar eru byggðar á fyrirliggjandi vitneskju um möguleg áhrif 
  efnisins á heilsu, öryggi og umhverfi þegar öryggisblöðin eru gerð en fela ekki í sér 
  ábyrgð á efniseiginleikum. Notkun vörunnar er á ábyrgð notenda.  
 

 
Þessi öryggisblöð eru unnin eftir MSDS frá  ANDEROL Inc., East Hanover, NJ 07936, USA.  
 


