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1. Kjemisk produkt og firma identifikasjon  

            

Produktnavn: IDEM Desensitising Ink / 
Nøytraliseringsfarge 

 
Bruksområde: Nøytraliserende farge for offsettrykk 
 
Produsent:   Idempapers SA 
Adresse:   Rue d’Asquempont 1460  
    1460 Virginal-Samme 
    Belgia    
Telefon:   +3267644211 
Tlf nødsituasjon, kontortid +32 67 64 43 79 (kontortid) 
Giftinformasjonssentralen 22 59 13 00 
Epost    christophe.allard@idempapers.com 
 
Distributør:   Antalis AS, Boks 144 Alnabru, 0614 Oslo Tel.: 23143500 
 
 

2. Fare identifikasjon                  

 
Klassifisering av produkt: 

Produktet er ikke klassifisert ihht CLP regulering No 1272/2008 
Klassifisering Direktiv 67/548/EEC og 1999/45/EC:  

Ikke egnet 
Informasjon om spesiell fare for mennesker og miljø:  

Produktet merkes ikke etter kalkulasjons prosedyrene i „General Classification 
guidelines for preparations oft he EU“, etter siste validerte versjon. 

 Klassifikasjons system: 
 I hht siste utgave av EU-liste, og utvidet med firmaets og litteraturinformasjon. 
Merking etikett: 

Produktet er ikke klassifisert etter kalkulasjons prosedyrene i „General Classification 
guidelines for preparations oft he EU“, etter siste validerte versjon. Observer 
generelle sikkerhetstiltak ved bruk av kjemikalier. 

Andre farer: 
 Resultat av PBT og vPvB vurderinig:  
  Ikke egnet 
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3. Sammensetning / innhold        

 
Kjemisk karakterisering: Blanding 
Farlige komponenter: Ingen 
 
 

4. Førstehjelp tiltak                 

 
Inhalering Sørg for frisk luft, om nødvendig søk medisinsk hjelp. 
Hud Fjern tilsølte klær. Vask med såpe og vann. Ikke bruk 

løsemidler eller tynner. Oppsøk lege hvis symptomer oppstår. 
Øyne Hold øyne åpne og skyll minst 15 min med store mengder vann. 

Fjern kontaktlinser. Oppsøk lege hvis irritasjon vedvarer. 
Inntak/svelge Hvile. Ikke fremkall brekning. Oppsøk lege. 
Generelt  Ved enhver tvil, eller hvis symptomer vedvarer, oppsøk lege. 
Symptomer:  Ingen relevant informasjon 
 
 

5. Branntiltak                    

 
Egnet slukkemiddel: CO2, pulver eller vannspray. Bekjemp større flammer med 

vannspray eller skum motstandsdyktig mot alkohol  
Uegnet slukkemiddel: Høytrykk vannstråle 
Spesielle farer: Dannelse av giftige gasser er mulig gjennom oppvarming eller 

ved brann. 
Beskyttelse: Benytt maske / pusteutstyr 
Annet: Samle forurenset slukkevann separat. Det må ikke slippes ut i 

kloakksystemet. Kjøl ned utsatte beholdere med vannspray. 
 
 

6. Tiltak ved uhell                    

 
Personlig beskyttelse: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. 
Miljøtiltak: Unngå å slippe ut i avløp, jord, overflate- eller grunnvann. 
 Informer myndighetene hvis dette skjer. 
Metoder for sanering: Samle opp spill med absorberende materiale (sand, diamotide, 

sagstøv).  Send til gjenvinning eller avfall i egnet beholder. 
Unngå bruk av løsemidler. 

Håndtering: Se pkt 7 
Personlig beskyttelse: Se pkt 8 
Avfall: Se pkt 13 
 
 

7. Håndtering og lagring                   

 
Håndtering Ingen spesielle forholdsregler.  
 
Lagring Oppbevares i lukket originalemballasje. Oppbevares i tørre, 

godt ventilerte lokaler. Oppbevares mellom +10 og +30C. 
Unngå varme og direkte sollys. 

 
 
 



8. Eksponering kontroll / personlig beskyttelse                

 
Grenseverdier for eksponering på arbeidsplass 
 Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med 

kritiske verdier som må bli vist på arbeidsplassen 
 
Eksponering kontroll: 
Generell beskyttelse: Vask hendene etter bruk. Ikke spis eller drikk under bruk. 
Teknisk beskyttelse: Tilstrekkelig ventilasjon  
Hygienisk beskyttelse: Normale forholdsregler som ved bruk av kjemikalier.  
Respiratorisk beskyttelse: Ingen spesielle tiltak 
Øye beskyttelse: Sikkerhetsbriller 
Hud beskyttelse: Beskyttelseshansker. Beskyttende arbeidsklær.  
 
 

9. Fysiske og kjemiske egenskaper                 

 
Fysisk form Pasta 
Farge Hvit 
Lukt Svak 
Flammepunkt: >300C 
Eksplosjonsfare: Ingen 
Densitet 1 g/cm3,  
Løsbarhet i vann Ikke blandbar 
 
 

10. Stabilitet og reaktivitet                   

 
Stabilitet: Produktet er stabilt under anbefalte oppbevaringsforhold 
Forhold som skal unngås: Sterkt oksiderende stoffer 
Farlige dekomponerings produkter: Ved brann; Karbon og nitrogen oksider 
 
 

11. Toxikologisk informasjon (gift)            

 
Akutt giftighet; LD/LC50 verdier relevant for klassifisering: 
    Oral LD50 >5000 mg/kg (rats) 
Primær irritasjon effekt: negativ (dermal, rabbits) 
Sensibilitet:   negativ (Magnusson-Kligman; Guinea pigs) 
 
Produktet er ikke klassifisert ihht kalkulasjonsmetoder i «General EU Classification 
Guidelines for Preparations» som utgitt i siste versjon. 
Det foreligger ingen eksperimentelle undersøkelsesdata for produktet. 
Ved vanlig lagring og bruk vil produktet i vår kjennskap ikke ha noen farlige effekter. 
Sprut i øynene kan forårsake irritasjon men ingen permanent skade. 
 
 

12. Miljø informasjon                   

 
Produktet er ikke klassifisert som farlig for miljøet ifølge europeiske regler. 
Unngå at produktet når avløp, vannanlegg og grunnvann. 
 
 



13. Avfalls betrakninger                   

 
Tomme beholdere samles for forpakningsgjenvinning / håndteres som farlig avfall. 
Unngå at stoffet kommer ut i avløp, vannkilder eller jord. 
 

14. Transport informasjon                   

 
Ikke klassifisert i hht transport regulativer (som ADR/RID etc) 
 

15. Lovbestemt informasjon            

 
Produktet er ikke merket som farlig i hht EU direktiv for farlige stoffer. 
 
 

16. Annen informasjon                   

 
 
Opplysningene gitt her er basert på vår aktuelle kunnskap og etter gjeldende regulativ. 
 Informasjonen i dataarket er ment som en beskrivelse av sikkerhetskravene for vårt produkt; 
det er ikke ansett som en garanti med hensyn til produktets egenskaper. Ved tvil, kontakt 
produsent/leverandør og original MSDS på engelsk. 
 


