
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av
kjemikalier (REACH)

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV
SELSKAPET / FORETAKET

1.1. Produktidentifikator

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

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Distributør

1.4. Nødtelefonnummer

SIKKERHETSDATABLAD

N-Viro CRS Natronutløsning 32%

14.12.2019

N-Viro CRS Natronutløsning 32%

Offshore-industri
Industrielle bruksområder

Ikke bruk til spruting eller spraying. Ikke bruk for produkter som kommer i direkte
kontakt med huden. Ikke bruk for produkter som kommer i direkte kontakt med
næringsmidler. Ikke bruk til private formål (husholdning).

PERMAKEM AS

Haralds vei 12

Postboks 225

1471

LØRENSKOG

Norway

67979600

office@permakem.no

www.permakem.no

NO963279396MVA

Øyvind Bergheim - Mobil 940 03 330
Oyvind@Permakem.no

Telefon: 22 59 13 00

Utgitt dato

Kjemikaliets navn

Kjemikaliets bruksområde

Bruk det frarådes mot

Firmanavn

Besøksadresse

Postadresse

Postnr.

Poststed

Land

Telefon

E-post

Hjemmeside

Org. nr.

Kontaktperson

Nødtelefon
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

Beskrivelse: Giftinformasjonen

Met. Corr. 1; H290

Eye Dam. 1; H318

Skin Irrit. 2; H315

Hudetsing forårsaker irreversible skader på huden, i form av synlig nekrose som
går gjennom overhuden og helt ned til underhuden.

Denne stoffblandinger inneholder ingen stoffer som kan vurderes å være PBT-
eller vPvB- stoffer.

Farepiktogrammer (CLP)

Natriumhydroksid 25 -30 %

Fare

H290 Kan være etsende for metaller. H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig
øyeskade.

P260 Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. P280 Benytt
vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P303+P361+P353 VED
HUDKONTAKT (eller i hår): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med
vann. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med
vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg
gjøre. Fortsett skyllingen. P390 Absorber spill for å hindre materiell skade. P501
Innhold/beholder leveres til industrielt forbrenningsanlegg.

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Noter
Natriumhydroksid CAS-nr.: 1310-73-2

EC-nr.: 215-185-5
Indeksnr.: 011-002-00-6
REACH reg. nr.:
01-2119457892-27-xxxx

Skin Corr. 1A;H314
Note: T

25 -30 %

Klassifisering i henhold til CLP
(EC) No 1272/2008 [CLP / GHS]

Stoffets/blandingens farlige
egenskaper

Tilleggsinformasjon om
klassifisering

Sammensetning på
merkeetiketten
Varselord

Faresetninger

Sikkerhetssetninger

PBT / vPvB
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AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

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

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Skadelidende må ikke være uten tilsyn. Fjern ofrene fra ulykkesområdet. Hold
personen varm, i ro og tildekket. Tilsølte klær må fjernes straks. Søk legeråd hvis
du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer. Ved bevisstløshet legg personen i
stabilt sideleie. Tilfør aldri noe via munnen.

Tilkall straks lege ved uregelmessig pusting eller pustestans og sett i gang
førstehjelpstiltak. Oppsøk lege ved irritasjon i luftveiene. Sørg for frisk luft.

Vask med mye såpe og vann.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett
skyllingen. Hold øyelokkene åpne og skyll øyet med rikelig rent, rennende vann i
minst 10 minutter.

Skyll munnen med vann (bare hvis personen er ved bevissthet). IKKE framkall
brekning.

Symptomer og virkninger er ikke kjent per i dag.

Ingen.

Vannspray, Alkoholresistent skum, BC-pulver, Karbondioksid (CO2)

Full vannstråle.

Etsende for metaller.

Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Koordiner
brannslokningstiltakene i forhold til omgivelsen. Ikke la slukkevannet renne ned i
kanaler og vann eller vassdrag. Forurenset slukkevann skal sammles separat.
Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.

Bring personer i sikkerhet.

Bruk pusteapparat ved eksponering av damp, støv, aerosol og gasser.

Generelt

Innånding

Hudkontakt

Øyekontakt

Svelging

Generelle symptomer og
virkninger

Medisinsk behandling

Egnede slokkingsmidler

Uegnede slokkingsmidler

Farlige forbrenningsprodukter

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell
For innsatspersonell
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6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

6.4. Henvisning til andre avsnitt

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttelsestiltak

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann. Forurenset vaskevann må
holdes tilbake og kjøres bort.

Råd om hvordan søl kan begrenses:
Tildekking av kloakk og avløp.
Råd om hvordan søl skal behandles:
Skal tørkes bort med absorberende materiale (f.eks. kluter, fleece/ull). Samle opp
spill: Sagflis, Kiselgur (diatomit), Sand, Universalbindemiddel.
Hensiktsmessige oppsamlingsteknikker:
Bruk av adsorberende materialer.
Andre opplysninger om søl og utslipp:
Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering. Det berørte området skal
ventileres.

Personlig verneutstyr: se avsnitt 8. Uforenlige materialer: se avsnitt 10.
Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

Håndtering av uforenlige stoffer og stoffblandinger:
Må ikke blandes med syrer.

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Vann må ikke tilsettes.

Bruk lokal og allmenn ventilasjon. Må bare anvendes på godt ventilerte steder.
Vann må ikke tilsettes.

Vask hendene etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk på arbeidsplasser. Ta av
forurensede klær og forurenset verneutstyr før du går inn på områder der det
spises. Ikke oppbevar mat og drikke sammen med kjemikaliene. Ikke bruk fat til
kjemikaliene som vanligvis brukes til matvarer. Må ikke oppbevares sammen
med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Oppbevares tørt. Oppbevares i korrosjonsbestandig beholder med
korrosjonsbestandig indre belegg.

Frost.

Kun godkjent emballasje (f.eks. i henhold til ADR) skal brukes.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Opprydding

Andre anvisninger

Håndtering

Tiltak for å hindre brann

Tiltak for å hindre aerosol- og
støvdannelse

Råd om generell yrkeshygiene

Oppbevaring

Forhold som skal unngås

Egnet emballasje
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7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1. Kontrollparametrer

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

Forholdsregler for å hindre eksponering

Øye- / ansiktsvern

Håndvern

Se avsnitt 16 for et generelt overblikk.

Komponentnavn Identifikasjon Grenseverdier Norm år
Natriumhydroksid CAS-nr.: 1310-73-2 8 timers grenseverdi: 2 mg/

m3
Grenseverdier, bokstav
Bokstavkoder: T
Grenseverdier, bokstav
Bokstavbeskrivelse:
Takverdi er en
øyeblikksverdi som angir
maksimalkonsentrasjon av
et kjemikalie i pustesonen
som ikke skal overskrides.

Norm år: 2016

Natriumhydroksid

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Kortsiktig (akutt) - Dermal - Lokal effekt
Verdi: 2%

Gruppe: Arbeidstaker
Eksponeringsvei: Langsiktig (gjentatt) - Innånding - Lokal effekt
Verdi: 1mg/m3

Varselsskilt

Generell lufting.

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

Pvc: polyvinylklorid, NR: naturgummi (lateks), NBR: nitrilgummi, IIR:
Isobuten-isopren-gummi, FKM: fluorelastomerer

Bruk egnede vernehansker. Kjemikaliehansker testet i henhold til EN 374 er
egnet. Kontroller tetthet/ugjennomtrengelighet før bruk. Ved planlagt gjenbruk av

Anbefalinger

Komponent

DNEL

Egnede tekniske tiltak

Egnet øyebeskyttelse

Egnede materialer

Håndbeskyttelse, kommentar
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Hudvern

Åndedrettsvern

Passende miljømessig eksponeringskontroll

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Andre fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

hanskene må man rengjøre dem før man tar dem av, og oppbevare dem ved god
ventilasjon. Ved spesiell bruk anbefales det å avklare kjemikalieholdbarheten til
de vernehanskene som ble nevnt ovenfor med hanskeprodusenten.

Legg inn rekreasjonsfaser til regenerasjon av huden. Bruk av forebyggende
hudbeskyttelse (hudkrem/salver) anbefales. Vask hender grundig etter bruk.

Åndedrettsvern skal benyttes [ved utilstrekkelig ventilasjon]. Type: ABEK
(kombinasjonsfilter mot gasser og damper, fargekode: brun/grå/gul/grønn).

Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning. Holdes vekk fra
avløp, overflatevann og grunnvann.

Væske

Fargeløs

Ingen lukt

Verdi: 13

Verdi: -40 °C

Verdi: > 100 °C

Verdi: > 100 °C

Verdi: 24 hPa
Temperatur: 20 °C

Verdi: 1,28

Verdi: 1,29 g/ml

Medium: Vann
Kommentarer: Fullstendig løselig

Er ikke av betydning.

Når det gjelder inkompabilitet: se "Forhold som skal unngås" og "Uforenlige
materialer". Etsende for metaller.

Hudbeskyttelse, kommentar

Åndedrettsvern, generelt

Begrensning av miljøeksponering

Form

Farge

Lukt

pH

Frysepunkt

Kokepunkt / kokepunktintervall

Flammepunkt

Damptrykk

Relativ tetthet

Tetthet

Løslighet

Kommentarer

Reaktivitet
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10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Øvrige helsefareopplysninger

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Se under "Forhold som skal unngås".

Ingen farlige reaksjoner er kjent.

Det er ingen kjente spesifikke forhold som må unngås.

Oksidasjonsmidler. Lettmetaller (grunnet frigivelse av hydrogen i et surt/alkalisk
medium).

Farlige nedbrytningsprodukter som kan oppstå ved bruk, lagring, spill og
oppvarming, er ikke å forvente. Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.

Gir irritasjon på hud.

Gir alvorlig øyeskade.

Natriumhydroksid

Verdi: 35 - 189 mg/l
Testvarighet: 96 timer
Metode: LC50

Natriumhydroksid

Verdi: 40,4 mg/l
Testvarighet: 48 timer
Metode: EC50

Skal ikke klassifiseres som farlig for vannmiljøet.

Ikke anvendelig.

Stabilitet

Risiko for farlige reaksjoner

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Hudetsing / hudirritasjon, annen
informasjon
Øyeskade eller irritasjon, annen
informasjon

Komponent

Akvatisk toksisitet, fisk

Komponent

Akvatisk toksisitet, krepsdyr

Økotoksisitet

Beskrivelse / vurdering av
persistens og nedbrytbarhet
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12.3. Bioakkumuleringsevne

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

12.6. Andre skadevirkninger

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1. FN-nummer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig.

Ingen data er tilgjengelig.

Dette produktet er ikke selv og inneholder ikke en PBT eller vPvB.

Ingen data er tilgjengelig.

Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad
for ytterligere informasjon. Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente
emballasjer (f.eks. i henhold til ADR). Fullstendig tømt emballasje kan brukes
igjen. Kontaminerte emballasjer skal behandles etter materialets forskrifter.

Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser. Avfall skal
kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet
kan håndtere hver avfallskategori separat.

Ja

1824

1824

1824

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

NATRIUMHYDROKSIDLØSNING

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

8

C5

Bioakkumulering, kommentarer

Mobilitet

Resultat av vurderinger av PBT og
vPvB

Økologisk tilleggsinformasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Annen informasjon

Farlig gods

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

Klassifiseringskode ADR/RID/
ADN

N-Viro CRS Natronutløsning 32% - Versjon 1 Side 8 av 10

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)



14.4. Emballasjegruppe

14.5. Miljøfarer

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Andre relevante opplysninger

ADR/RID Annen informasjon

IMDG Annen informasjon

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

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

8

8

II

II

II

Nei

Forskriftene for farlig gods (ADR) må også ivaretas inne på bedriftsområdet.

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION

8

8

8

E

2

80

F-A, S-B

Regelverkoversikt 2019:
Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering,
vurdering,
godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).
Europa-parlamentets og rådets forordning (EF) Nr. 1272/2008 Forskrift om

IMDG

ICAO/IATA

ADR/RID/ADN

IMDG

ICAO/IATA

Marin forurensning

Spesielle forholdsregler

Produktnavn

Fareseddel ADR/RID/ADN

Fareetikett IMDG

Etiketter ICAO/IATA

Tunnelbegrensningskode

Transport kategori

Farenr.

EmS

Referanser (Lover/Forskrifter)
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15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger
(CLP-forskriften). Sist endret 24.09.2018.
Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i
arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer.
Sist endret ved forskrift 20. desember 2018.
Avfallsforskriften. Sist endret 20.desember 2018.
Prioritetsliste/Godkjenningsliste.
ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database.
ADR/RID 2019 – Forskrift om endring i forskrift om landtransport av farlig gods.

Ja

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet skal ikke betraktes som brukerens
egen risikovurdering. Det er alltid brukerens ansvar at alle nødvendige
forholdsregler er fulgt for å oppfylle kravene i henhold til lokale regler og
bestemmelser.

Opplysningene støtter seg til dagens kjennskaper og erfaringer.
Sikkerhetsdatabladet beskriver produkter med henblikk på sikkerhetskrav.

H290 Kan være etsende for metaller.
H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.

Databladet er laget etter vår nåværende kunnskap, Norsk regelverk og
produsentens opplysninger. Da brukerens arbeidsforhold ligger utenfor vår
kontroll, vil det være brukerens ansvar at de nødvendige forholdsregler blir tatt.
Det er den enkelte mottakers plikt å sørge for at informasjon gitt i dette
sikkerhetsdatablad blir lest og forstått av alle som bruker, behandler, avhender
eller på noen måte kommer i kontakt med produktet. Dette produktet skal bare
brukes til det formål det er beregnet for og i henhold til spesifiserte instruksjoner.
Opplysningene gjelder kun for det materialet som er angitt her, og gjelder ikke i
forbindelse med bruk av noe annet materiale eller i noen form for bearbeidelse.

1

Vurdering av kjemikaliesikkerhet
er gjennomført
Kjemikaliesikkerhetsvurdering

Ytterligere regulatorisk
informasjon

Liste over relevante H-setninger (i
avsnitt 2 og 3).

Ytterligere informasjon

Versjon

N-Viro CRS Natronutløsning 32% - Versjon 1 Side 10 av 10

Dette dokumentet er utarbeidet i Publisher (EcoOnline)


	N-Viro CRS Natronutløsning 32%
	AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET
	1.1. Produktidentifikator
	1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
	1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
	Distributør

	1.4. Nødtelefonnummer

	AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
	2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
	2.2. Merkingselementer
	Farepiktogrammer (CLP)
	2.3. Andre farer

	AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
	3.2. Stoffblandinger

	AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
	4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
	4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
	4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

	AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
	5.1. Slokkingsmidler
	5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
	5.3. Råd til brannmannskaper

	AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
	6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
	6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
	6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
	6.4. Henvisning til andre avsnitt

	AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
	7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
	Beskyttelsestiltak
	7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
	Betingelser for sikker oppbevaring
	7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

	AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR
	8.1. Kontrollparametrer
	DNEL / PNEC
	8.2. Eksponeringskontroll
	Varselsskilt
	Forholdsregler for å hindre eksponering
	Øye- / ansiktsvern
	Håndvern
	Hudvern
	Åndedrettsvern
	Passende miljømessig eksponeringskontroll

	AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
	9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
	9.2. Andre opplysninger
	Andre fysiske og kjemiske egenskaper

	AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
	10.1. Reaktivitet
	10.2. Kjemisk stabilitet
	10.3. Risiko for farlige reaksjoner
	10.4. Forhold som skal unngås
	10.5. Uforenlige materialer
	10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

	AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
	Øvrige helsefareopplysninger

	AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
	12.1. Giftighet
	12.2. Persistens og nedbrytbarhet
	12.3. Bioakkumuleringsevne
	12.4. Mobilitet i jord
	12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
	12.6. Andre skadevirkninger

	AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING
	13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

	AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
	14.1. FN-nummer
	14.2. FN-forsendelsesnavn
	14.3. Transportfareklasse(r)
	14.4. Emballasjegruppe
	14.5. Miljøfarer
	14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
	14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
	Andre relevante opplysninger
	ADR/RID Annen informasjon
	IMDG Annen informasjon 

	AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK
	15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
	15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

	AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER


