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1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET OG FORETAKET 

 

 Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen 
Produkt navn:   ProGARDO CARGOPACK300 
Produktbeskrivelse: Fuktabsorbent 

 

 Bruk av stoffet/stoffblandingen 

Viktigste bruksområder: Korrosjonsbeskyttelse/fuktighetskontroll 
 

 Identifikasjon av selskap/foretak 

Firmanavn leverandør  ALFA Solution AS 

Address    Østerskogen 60, 4879 Grimstad, Norway 

Tel    + 47 37 09 19 20 

Fax    + 47 37 09 19 28 

E-mail   post@alfasolution.no 

 

 Nødtelefoner 

+47 22 59 13 00 (Giftinformasjonen) 

+47 37 09 19 20 (ALFA Solution AS) 

 
2. FAREIDENTIFIKASJON 

 

 Klassifisering av stoffet eller blandingen 

Produktet er ikke klassifisert som farlig I henhold til EU-direktiv 67/548/EEC (DSD), 
1999/45/EC (DPD) og Regelverk (EC) No 1272/2008 (CLP). 
 

 Merking 

Produktet trenger ikke å bli merket I henhold til EU-direktiv 67/548/EEC (DSD), 
1999/45/EC (DPD) og Regelverk (EC) No 1272/2008 (CLP). 
 

 Andre farer 

Resultat av PBT og vPvB vurdering: Ingen farer registrert 

 

 Helsefarer: Ingen, eksponering usannsynlig. 

  

 Tillegsinformasjon 

Se også seksjon 11 for toksikologiske opplysninger. 
 

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER 

 

 Stoffer: 

Name EC No. CAS No. % Classification 
Polypropylene - 9003-07-0 <10 Ikkeklassifisert 

Polyethylene - 9002-88-4 <10 Ikke klassifisert 

Synthetic Polymer - 9003-04-7 
25608-12-2 
62649-23-4 

5-20 Ikke klassifisert 

mailto:post@alfasolution.no
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Natural Polymer - 9005-25-8 5-20 Ikke klassifisert 

Calcium Chloride 233-140-8 10043-52-4 50-95 Ikke klassifisert 

 

4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

 

 Kontakt med øynene 

Ikke sannsynlig. 
 

 Kontakt med huden 

Ikke sannsynlig, ikke irriterende for hud.  
 

 Svelging 

Ikke sannsynlig. 
 

 Innånding 

Ikke relevant. Usannsynlig eksponeringsmåte da produktet ikke inneholder flyktige 
substanser. 
 

 Viktigste symptomer akutt eller forsinket: 

Det forventes ikke at det skal være nødvendig med øyeblikkelig medisinsk behandling på 
arbeidsplassen. 
 

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 

 

 Slukkemidler 
Egnet slukkemiddel : Vanntåke, skum, pulver eller CO2 
Uegnet slukkemiddel  : Direkte vannstråle 
 

 Til brannmannskaper 

Bruk selvforsynt pusteapparat I lukkede rom og standard verneutstyr med 
flammehemmende jakke I tilfelle av brann. 
 

 Farlige forbrenning/forbrennings produkter 

Utvikling av farlige forbrenningsgasser eller flammer kan oppstå ved eventuell brann. 
 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

 

 Personlige tiltak 

Ikke sannsynlig. 
 

 Miljømessige forholdsregler 

Ingen miljømessige farer sannsynlig. 
 

 Metoder for opprensking 

Ikke sannsynlig. 
 

 Tilleggsinformasjon 

Se også avsnitt 7 for sikker håndtering, avsnitt 8 personlig verneutstyr og avsnitt 13 for 
deponering av avfall. 
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7. HÅNDTERING OG LAGRING 

 

 Håndtering 

Dette produktet brukt under normale omstendigheter er vurdert til ikke å avgi farlige 
gasser eller kjemikalier. 
 

 Lagring 

Lagres tørt og kjølig i avstand fra varmekilder. 
 

 Særlig for sluttbruker 

Ingen ytterligere informasjon tilgjengelig. 
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

 

 Eksponeringskontroll 

Ingen eksponeringskontroll eller personlig verneutstyr er nødvendig. Dette produktet er 
vurdert til ikke å avgi eller på annen måte resultere i farlige kjemikalier under normal 
bruk. 
 

 Personlig verneutstyr (PPE) 

Ved normalt bruk, ikke nødvendig.   
 

 Øyevern: 

Ved normalt bruk, ikke nødvendig.   
 

 Håndvern: 

Ved normalt bruk, ikke nødvendig.   
 

 Hudvern: 

Ved normalt bruk,ikke nødvendig 
 

 Åndedrettsvern: 

Ingen åndedrettsvern er nødvendig under normal industriell bruk. 
 

 Spesifikke hygienetiltak: 

Praktiser god personlig hygiene som vasking før spising, drikking eller røyking. 
 

 Miljømessig kontroll: 

Deponer brukt produkt i egnet beholder for avfall. 
 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
 

 General information 

Forpakning      Vevd forseglet pose 
Farge       White (blue print) 
Lukt       Ingen lukt 
Relativ tetthet (g/cm3)    Ingen data tilgjengelig 
Smeltepunkt (°C)      Ingen data tilgjengelig 
Løslighet vann (20°C)    Delvis oppløselig 
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Viskositet (20°C)      N/A 
Flammepunkt (°C)    Ingen data tilgjengelig 
Brennbarhet      Ingen data tilgjengelig 
 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 
 

 Kjemisk stabilitet: 

Materielet er stabilt under normale forhold. 
 

 Forhold som skal unngås: 

For sterk varme, kraftige antennelseskilder. 
 

 Stoffer som skal unngås: 

Sterke oksidasjonsmidler. 
 

 Farlige dekomponeringsprodukter: 

Produktet dekomponerer ikke under normale omstendigheter. 
 

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
 

 Opplysninger om giftighet/overeksponering: 

Øyer: Ikke sannsynlig. 
Hud: Ikke sannsynlig. 
Svelging: Ikke sannsynlig. 
Aspirasjon: N/A. 

 

 Kreftfremkallende data: 

Ingen av komponentene I dette produktet er oppført som kreftfremkallende av  IARC, 
NTP, US OSHA. 
 

 Andre giftige effekter 
Allergi : Ingen data tilgjengelig 
Forplantning : Ingen data tilgjengelig 
 

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

 

 Miljø: 

Ikke klassifisert som skadelig for miljøet. 
 

 Persistens og nedbrytbarhet: 

Ikke fastsatt. 
 

 Bioakkumuleringspotensial: 

Ikke fastsatt 
 

 Mobilitet i jord: 

Ingen data tilgjengelig. 
 
 
 
 
 



SIKKERHETSDATABLAD 
I henhold til regelverk (EC) N0.: 1907/2006 Annex II 

ProGARDO CARGOPACK300 

 

Rev 2 (15.09.2015) Side 5 
 

13. INSTRUKSER VED DISPONERING 

 

 Metoder for avfallshåndtering: 

Produktet er egnet til forbrenning i et lukket, kontrollert  forbrenningsanlegg for 
energigjenvinning eller kontrollert destruksjon i anlegg med svært høye temperaturer 
som hindrer dannelsen av uønskede forbrenningsprodukter. Gjennvinn eller resirkuler 
dersom det er praktisk. 
 

 Avfall fra rester/ubrukte produkter: 

Behandle avfall og rester i samsvar med lokale forskrifter. 
 

 Tomme poser: 

Siden tome poser kan inneholde rester, følg forskrifter selv etter at posen er tom. 
 

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 

 

 Transport informasjon: 

Dette produkt er klassifisert som ikke farlig for transport I henhold til UN ADR, IMDG, 

IATA lists. 
AD 

ADR/RID ADNR IMDG ICAO/IATA 
TRANSPORT NAVN  

IKKE 
REGULERT 

 
IKKE 

REGULERT 

 
IKKE 

REGULERT 

 
IKKE 

REGULERT 

UN/ID Nr. 

FAREKLASSE 

PAKNINGSGRUPPE 

R/RID ADNR IMDG ICAO/IATA 

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 

 

 Klassifisering og merking 

Produktet er klassifisert og market I henhold til Direktiv 67/548/EEC (DSD), Direktiv 
1999/45/EC (DPD) og Regulativ (EC) No 1272/2008 (CLP). 
 

16. ANDRE OPPLYSNINGER 

 
 Dato Opprettet : 01.04.2015 
 

 Revisjon Nr : 2 
 
 Revisjonsdato : 15.09.2015 
 
 Tilleggsinformasjon: 

Ved behov for medisinsk assistance ring 113  
 
Kildene brukt til å utarbeide dette sikkerhetsdatabladet er som følger; 

 SDS for det enkelte komponent. 
 UN ADR, IMDG, IATA lister. 
 EU Hydrocarbon Solvents REACH Consortium 
 ECHA og relaterte EU direktiver, IUCLID (International Uniform Chemical 

Information Database), HSDB (Hazardous Substances Data Bank) 
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 Annen Informasjon: 

Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet var så vidt ALFA Solution AS tror og vet, 
nøyaktige og pålitelige den dagen de ble offentliggjort, og er hentet fra troverdige kilder. Det 
fremlegges for vurdering, undersøkelse og verifisering.Det er brukerens ansvar å følge de 
retningslinjer som det henvises til i dette sikkerhetsdatablad. Brukeren er også ansvarlig for 
all risiko i forbindelse med bruk, lagring og håndtering i henhold til gjeldende lover og 
regler. ALFA Solution AS gir ingen garanti for at informasjonen i sikkerhetsdatabladet er 
fullstendig, alle produkter kan presentere ukjente farer og skal brukes med forsiktighet. Det 
er brukerens ansvar å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Hvis kjøperen 
pakker om produktet er det brukerens ansvar å sikre at passende opplysninger om helse, 
sikkerhet og andre nødvendige opplysninger er med eller på emballasjen. Passende 
advarsler og sikkerhetsprosedyrer må gis til de som skal håndtere og bruke produktet. Det 
er strengt forbudt å gjøre endringer i dette dokumentet. Med unntak for det som loven 
krever er hel eller delvis nyutgivelse eller nyutsendelse av dette dokumentet ikke tillatt.  

 


