OASIS® Maxlife Ideal Floral Foam

Säkerhetsdatablad
Är i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom Kommissionens förordning (EU) nr
2015/830
Utgivningsdatum: Den 30 september 2019

Version: 1.0

AVSNITT 1: Identifiering
1.1.

Identifiering

Produktform

:

Vara

Produktnamn

:

OASIS® Maxlife Ideal Floral Foam

1.2.

Rekommenderad användning och användningsbegränsningar

Rekommenderad användning
1.3.

:

För blomsterarrangemang

Leverantör

Smithers-Oasis U.K. Ltd.
Crowther Road
Crowther Industrial Estate
Washington, Tyne & Wear NE38 0AQ
England
1.4.

För information om denna produkt:

info@smithersoasis.com

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1.
Klassificering av ämnet eller blandningen
GHS-klassificering
Inte klassificerat- Smithers-Oasis betraktar denna produkt som en vara.
Med ”vara” avses ett tillverkat föremål annat än en vätska eller en partikel: (i) som fått en specifik form eller design under tillverkningen; (ii) som har
slutanvändningsfunktion(er) som helt eller delvis beror på dess form eller design under slutanvändningen; och (iii) som under normala
användningsförhållanden släpper inte ut mera än mycket små mängder, t.ex. obetydliga mängder eller spårmängder av en farlig kemikalie, och utgör
inte en fysisk fara eller en hälsorisk för anställda.
2.2.
GHS-märkningsuppgifter, inklusive skyddsangivelser
GHS-märkning
Ingen märkning tillgänglig.
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1.

Ämnen

Inte tillämpligt.
3.2.

Blandningar

Produkten innehåller inga beståndsdelar som klassificeras som farliga.
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna första hjälpen-åtgärder

: Hantera enligt god hygienisk praxis och goda säkerhetsprocedurer.

Första hjälpen-åtgärder efter kontakt med
ögonen

: Skölj med vatten, ta ut kontaktlinserna.

Första hjälpen-åtgärder efter förtäring

: Skölj munnen, sök läkarvård om du mår illa.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1.

Lämpliga (och olämpliga) släckmedel

Lämpliga släckmedel
5.2.

: Vatten eller brandsläckare.

Särskilda faror

Inga kända.
5.3.

Speciell skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder för brandmän

Brandskyddsåtgärder

: Inga.

Brandbekämpningsinstruktioner

: Använd standardtekniker för brandbekämpning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1.

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer nödsituationer

Allmänna åtgärder
Den 30 september 2019

: Ingen speciell personlig skyddsutrustning behövs.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1.

Försiktighetsmått för säker hantering

Försiktighetsmått för säker hantering
7.2.

: Hantera enligt god hygienisk praxis och goda säkerhetsprocedurer.

Förhållanden för säker förvaring.

Lagringsförhållanden

: Inga speciella krav.

AVSNITT 8: Begränsning av exponering/personligt skydd
8.1.

Begränsning av exponering
Ingen ytterligare ventilation behövs.

8.2.

Individuella skyddsåtgärder /Personlig skyddsutrustning
Handskydd:
Får användas men krävs inte.
Ögonskydd:
Får användas men krävs inte.
Hudskydd:
Får användas men krävs inte.
Andningsskydd:
Får användas men krävs inte.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.

Information om grundläggande fysikaliska ochkemiska egenskaper

Aggregationstillstånd

: Fast ämne som formats till en specifik form.

Färg

: Grön.

Lukt

: Svag till luktfri.

Lukttröskel

: Inte tillämpligt.

pH

: Inte tillämpligt.

Smältpunkt

: Inga data tillgängliga.

Fryspunkt

: Inga data tillgängliga.

Kokpunkt

: Inga data tillgängliga.

Flampunkt

: Inga data tillgängliga.

Relativ avdunstningsgrad (butylacetat = 1)

: Inte tillämpligt.

Brandfarlighet (fast form, gas)

: Inga data tillgängliga.

Ångtryck

: Inte tillämpligt.

Relativ ångdensitet vid 20 °C

: Inte tillämpligt.

Relativ densitet

: Inga data tillgängliga.

Löslighet

: Inga data tillgängliga.

Log Pow-värde

: Inte tillämpligt.

Självantändningstemperatur

: Inga data tillgängliga.

Sönderfallstemperatur

: Inga data tillgängliga.

Viskositet, kinematisk

: Inte tillämpligt.

Viskositet, dynamisk

: Inte tillämpligt.

Explosionsgränser

: Inte tillämpligt.

Explosiva egenskaper

: Inte tillämpligt.

Oxiderande egenskaper

: Inte tillämpligt.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Stabil under normala förhållanden.
AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1.

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet (oral)

: Inte klassificerad.

Akut toxicitet (hud)

: Inte klassificerad.

Akut toxicitet (inandning)

: Inte klassificerad.

Frätande eller irriterande på huden

: Inte klassificerad.

Allvarlig ögonskada/irritation

: Inte klassificerad.

Luftvägs- eller hudsensibilisering

: Inte klassificerad.

Mutagenitet i könsceller

: Inte klassificerad.

Cancerogenitet

: Inte klassificerad.

Reproduktionstoxicitet

: Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

: Inte klassificerad.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

: Inte klassificerad.

Fara vid aspiration

: Inte klassificerad.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Ekologisk information
Har inte klassificerats som ett havsförorenande ämne.
AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1.

Avfallshanteringsmetoder

Skaffa bort enligt lokala bestämmelser.
AVSNITT 14: Transportinformation
Transportdepartement (ADG): Inte reglerad för transport.
Sjötransport (IMDG): Inte reglerad för transport.
Lufttransport (IATA): Inte reglerad för transport.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
Inte tillämpligt.

AVSNITT 16: Övrig information
Inga.

Denna information baserar sig på vår nuvarande vetskap och syftar till att beskriva produkten endast vad gäller hälso-, säkerhets- och miljökrav. Den ska därför inte uppfattas som garanti för någon
specifik egenskap hos produkten.
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