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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

Wetrok Mepol HM

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Rengjør produkt, pleie og verneutstyr. For behandling av jord. 

Bare til yrkesmessig bruk.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Foma Norge ASSelskap:

Gate: Regnbueveien 6

1405 Langhus, NorwaySted:

+47 64 91 70 00Telefon:

info@foma.noE-post:

www.foma.noInternet:

+41 44 251 51 51 (Tox Info Switzerland)1.4. Nødtelefonnummer:

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkingselementer

Forordning (EF) nr. 1272/2008

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-

7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Særlig merking av visse preparater

Ytterligere råd

Ingen merking som blir krevd i henhold til 1999/45/EC, tillegg V B, nr. 9.

Ingen nevneverdige farer. Vennligst vær i alle tilfeller oppmerksom på informasjonen i sikkerhetsdatabladet.

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Farlige komponenter

InnholdStoffnavnCAS-nr.

EF-nr. Index-nr. REACH-nr.

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

111-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol 1 - < 5 %

Eye Irrit. 2; H319

Ordlyd i H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
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Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

Generelt råd

Sørg for frisk luft.

Ved innånding

Må vaskes av med rikelig vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

Ved hudkontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Kontakt lege umiddelbart.

Ved øyekontakt

Skyll munnen straks og drikk etterpå rikelig vann. Ved svelging skylles munnen med mye vann (dersom 

personen er ved bevissthet) og medisinsk hjelp søkes umiddelbart.

Ved svelging

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Så langt ingen kjente symptomer. Kontakt lege dersom det oppstår symptomer, eller i tvilstilfeller.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatiske behandling. Kan fremkalle allergiske reaksjoner. Hent straks lege ved allergiske reaksjoner, 

særlig i åndedrettsområdet. Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig , vis etiketten 

om mulig.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene.

Egnet slukkemiddel

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Ikke antennelig.

Ved brann: Ventilasjonsuavhengig åndedrettsvernapparat må brukes.

5.3. Råd til brannmannskaper

Forurenset slukkevann samles separat. Må ikke slippes ut i det vanlige rørsystemet.

Ytterligere råd

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlig beskyttelsesutrustning. Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Det absorberte 

materialet må behandles i henhold til avsnitt om avfallshåndtering.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Sikker håndtering: se avsnitt 7

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8

Avhending: se avsnitt 13

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Unngå kontakt med huden og øynene. Les nøye bruksanvisningen.

Sikkert håndteringsråd

Produktet er ikke: Brennbart. 

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
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Produktet er ikke: Eksplosiv.

Ingen særlige forholdsregler er nodvendig.

Ytterligere råd

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Emballasjen skal holdes tett lukket. Må beskyttes mot direkte solstråling. Lagres kjølig og tørt. Anbefalt 

lagringstemperatur: ved romtemperatur

Krav til lagringsområder og containere

Ingen særlige forholdsregler er nødvendig.

Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser

Minimums lagringstemperatur: 15°C

Maksimal lagringstemperatur: 25°C

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Les bruksanvisningen på etiketten.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Eksposisjonsgrenseverdi: Ingen data tilgjengelige

Ytterligere råd til kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

Tilsølte klær må fjernes. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Det må ikke spises eller drikkes 

under bruk.

Beskyttelse og hygienetiltak

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Ved omgang med kjemiske arbeidsstoffer kan man bare bruke kjemikalievernhansker med CE -merking 

inklusivt firesifret kontrollnummer. Kjemikalievernhansker må utvelges arbeidsplass-spesifikt avhengig av 

risikostoff og -mengde. 

Anbefaling: 

Egnet material: NBR (Nitrilgummi)

Tykkelse på hanskematerialet 0.4 mm

Penetrasjonstid (maksimal varighet) 480 min

Det anbefales å avklare kjemikalieholdbarheten til de ovenfor nevnte beskyttelseshansker for spesiell bruk 

med hanskeprodusenten. Kontrollerte beskyttelseshansker må brukes DIN EN 374

Håndvern

Bruk egnede verneklær.

Hudvern

Ved utilstrekkelig ventilasjon skal åndedrettsvern benyttes.

Åndedrettsvern

beige

flytendeTilstandsform:

Farge:

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
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karakteristiskLukt:

Testnorm

pH-verdi: 8.0 - 9.0

Fysiske tilstand

ikke oppdagetSmeltepunkt:

Ingen data tilgjengeligeStartkokepunkt og kokeområde:

Ingen data tilgjengeligeFlammepunkt:

Antennelighet

ikke anvendeligfast stoff:

ikke anvendeliggass:

ikke oppdagetNedre eksplosjonsgrenser:

ikke oppdagetØvre eksplosjonsgrenser:

Selvantennelsestemperatur

ikke anvendeligfast stoff:

ikke anvendeliggass:

ikke oppdagetSpaltningstemperatur:

Damptrykk: ikke oppdaget

Tetthet: 1.020 - 1.030 g/cm³ ASTM D 7777

Vannløselighet: fullstendig blandbar

ikke oppdagetFordelingskoeffisient:

Relativ Damptetthet: ikke oppdaget

ikke oppdagetRelativ Fordampningshastighet:

9.2. Andre opplysninger

ikke oppdagetFestkroppinnhold:

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt under de anbefalte lagrings-, bruks- og temperaturbetingelsene.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ved forskriftsmessig håndtering og lagring oppstår ingen farlige reaksjoner.

Omstendigheter som bør ungås. Frost. Beskyttes mot sollys.

10.4. Forhold som skal unngås

Ingen data tilgjengelige

10.5. Uforenlige materialer

Dette produktet inneholder ingen farlige stoffer eller tilberedelser , som ved normale eller fornuftigvis 

forutsebare bruksbetingelser skulle frisettes.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Revisjons-nr.: 2.0 - Erstatter versjonen: 1.9 NO Trykkingsdato: 27.02.2018



i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad
Foma Norge AS

Wetrok Mepol HM

Revisjonsdato: 12.03.2018 Produktkode: 827 Side 5 av 6

Akutt giftighet

StoffnavnCAS-nr.

KildeArterDoseEksponeringsvei Metode

111-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)-ethanol

RotteLD50 5900 

mg/kg
oral

KaninLD50 8476 

mg/kg
dermal

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Produktet er ikke: Økotoksisk.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.3. Bioakkumuleringsevne

På grunn av de foreliggende dataer om eliminerbarhet/nedbrytning og bioakkumulasjonspotensial er langvarig 

skade av miljøet usannsynlig.

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Stoffene i blandingen oppfyller ikke PBT/vPvB kriteriene iht. REACH, vedlegg XIII.

Det finnes ingen tekniske data for blandingen.

12.6. Andre skadevirkninger

Unngå utslipp til miljøet.  Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Produktet ble ikke 

kontrollert.

Andre opplysninger

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandling

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag. Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter

080119 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, 

lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB og fjerning av 

malinger og lakker; Vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder 

organiske løsemidler eller andre farlige stoffer; farlig avfall

Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester

Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, 

lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; Avfall fra PBDB og fjerning av 

malinger og lakker; Vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker som inneholder 

organiske løsemidler eller andre farlige stoffer; farlig avfall

080119

Vann (med rengjøringsmiddel). Fullstendig tømt emballasje kan brukes igjen.

Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.14.2. FN-forsendelsesnavn:
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AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

EU-forskrifter

0.025 % (0.255 g/l)2010/75/EU (VOC):

0.525 % (5.355 g/l)2004/42/EF (VOC):

Nasjonal forskrifter

1 - noe fare for vannetVannforurensende-klasse (D):

AVSNITT 16: Andre opplysninger

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-

7] og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EC-nr. 220-239-6], (3:1)-blanding av. Kan gi en allergisk reaksjon.

EUH210 Sikkerhetsdatablad er tilgjengelig på anmodning.

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. 

Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og 

fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre 

produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette 

databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

Utfyllende opplysninger

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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