
SIKKERHETSDATABLAD

White weekend

 06.04.2017Revisjonsdato: 

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

1.1 Produktidentifikator

Kjemikaliets navn White weekend

K52980 Andre tann- og munnpleiemidler.Produkttype

Artikkel-nr 103

Erstatter sikkerhetsdatablad fra 15.02.2013

Utgave nummer 2.0

Produktkoder NOBB nr. 46181864

NRF nr. 9815596

1.2 Relevante identifiserte 

bruksområder for stoffet eller 

stoffblandingen og bruk som 

frarådes

Anvendelse / bruksområde Kosmetikk.

Effektiv mot tannstein, gulning av kaffe, te og tobakk. Brukes en gang i uken for å fjerne 

misfarge/gulning og plakk fra tenner.

Anvendelser som frarådes Ikke kjent

1.3 Opplysning om leverandør av 

sikkerhetsdatabladet

Produsent/leverandør Norenco Norge AS

Teglverksveien 99

3057 Solbergelva

Norge

Telefon:  +47 66 99 55 33

Fax:  +47 66 99 55 32

http://www.norenco.no/

Norenco@norenco.noE-post

Norenco Norge ASAnsvarlig

Utarbeidet av Sensor Chemcontrol AS.

1.4 Nødtelefonnummer Giftinformasjonen: +47 22 59 13 00.

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller 

blandingen

Klassifisering i henhold til 

1272/2008EC

Produktet reguleres av kosmetikkforskriften og er unntatt fra kravene om klassifisering og merking i 

henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP, artikkel 1, punkt 5).

2.2 Merkningselementer

Faresetninger Produktet er unntatt fra kravene om merking i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008.

Sikkerhetssetninger

Generelle P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3 Andre farer Kjemikaliet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT (persistente (langsomt nedbrytbare),

bioakkumulerende (lagres i levende vev) og toksiske (giftige)) eller vPvB (svært persistente og svært 

bioakkumulerende) i samsvar med REACH vedlegg XIII.

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.1 Stoffer

Ingrediens Identifisering Klassifisering Vekt-%Note

100Nefelinsyenitt Ec/Nlp nr:

Cas nr:

270-666-7

37244-96-5

Æ
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Tegnforklaring

Ingredienskommentarer Dette kjemikaliet inneholder ingen merkepliktige stoffer i mengder som overstiger de generiske 

grenserverdier angitt i tabell 1.1 - vedlegg1 i Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 

1272/2008. 

Note Æ: Stoffet har en grenseverdi (administrativ norm).

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1 Beskrivelse av 

førstehjelpstiltak

Sørg for frisk luft.Innånding

Vask med vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer.Hudkontakt

Får man produktet i øyene, skyll med mye vann. Kontakt lege hvis besvær vedvarer.Øyekontakt

Ingen spesielle førstehjelpstiltak er nødvendig. Gi noe å drikke, for eksempel vann, melk, saft. Ikke 

fremkall brekninger. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av faren ved ubehag.

Svelging

4.2 De viktigste symptomene og 

virkningene, både akutte og 

forsinkede

Ikke kjent

4.3 Angivelse av om umiddelbar 

legehjelp og spesialbehandling 

er nødvendig

Ved ulykke eller uvelhet, ta straks kontakt med lege, vis fram bruksanvisningen eller 

sikkerhetsdatabladet om det er tilgjengelig.

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1 Slokkingsmidler

Produktet er ikke brennbart.Passende slukningsmidler

Uegnede slukningsmidler Ikke relevant, produktet er ikke brennbart.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet 

eller stoffblandingen

Ikke kjent

Produktet er ikke brennbart og utgjør ingen spesiell fare ved brann.5.3 Råd til brannmannskaper

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Unngå støvdannelse.  Bruk verneutstyr som beskrevet i seksjon 8.2 i sikkerhetsdatabladet.6.1 Personlige 

forsiktighetsregler, personlig 

verneutstyr og nødrutiner

Ikke kjent6.2 Forsiktighetsregler med 

hensyn til miljø

Pulver suges opp med støvsuger eller samles mekanisk uten støvdannelse,  sørg for at avfall samles i 

en egnet beholder.

6.3 Metoder og materialer for 

oppsamling og rensing

6.4 Henvisning til andre avsnitt Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering.

Se avsnitt 8 for informasjon om personlig verneutstyr.

Se avsnitt 12 for informasjon om økologi.

Se avsnitt 13 for informasjon om fjerning av avfall.

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1 Forsiktighetsregler for sikker 

håndtering

Håndteres i samsvar med god hygiene og sikkerhetspraksis.  Brukerveiledningen skal følges for å 

oppnå sikker bruk og best mulig resultat. Unngå støvdannende håndtering.

7.2 Vilkår for sikker lagring, 

herunder eventuelle 

uforenligheter

Bør oppbevares stående og i originalemballasje. Beholdere holdes så langt som mulig lukket.

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.1 Kontrollparametre

Ingrediens CAS nr Anm.Ref.mg/m3 ppm

8 timer

mg/m3 ppm År

Korttid

Einecs nr

Nefelinsyenitt 1,2137244-96-5 Norsk5 2017270-666-7

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.6e lisensert til Sensor Chemcontrol AS
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Anmerkning om tiltak- og 

grenseverdier

Referanse Norsk: Grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Hentet fra Forskrift om 

tiltaks- og grenseverdier. 

Fotnote 1: Grenseverdien er fastsatt for sjenerende støv. 

Fotnote 21: Grenseverdien er fastsatt for totalstøv som omfatter alt støv i luften.

8.2 Eksponeringskontroll

Åndedrettsvern Ingen spesielle tiltak er nødvendig ved normal bruk og tilstrekkelig ventilasjon.  

Åndedrettsmaske med partikkelfilter P2, ved behov.

Øyevern Ikke relevant ved normalt bruk. Ved fare for sprut bruk godkjent øyevern. Øyevern skal være i 

henhold til standarden EN 166.

Håndvern Dette er et kosmetisk produkt som er beregnet til bruk på kroppens overflate. Ved langvarig 

hudkontakt anbefales likevel hudvern. 

Beskyttelseshansker av naturlatex, nitril, neopren, PVA, butyl eller PVC med hansketykkelse over 

0,1 mm i henhold til standard EN-374. 

Ved kontinuerlig kontakt: Hansker med gjennomtrengningstid over 480 minutter.

Ved kortsiktig sprut/eksponering (inntill 10 minutter): Gjennomtrengningstid over 20 minutter.

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1 Opplysninger om 

grunnleggende fysiske og 

kjemiske egenskaper

PulverForm

HvitFarge

Lukt Luktfri

Luktterskel Ikke kjent

pH (kons.) Ikke kjent

pH løsning 10,3

1250-1300 °CSmeltepunkt/ frysepunkt

Startkokepunkt og kokeområde Ikke kjent

Flammepunkt Ikke kjent

Fordampingshastighet Ikke kjent

Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent

Ikke kjentØvre/nedre antennelighets- eller 

eksplosjonsgrense

Ikke kjentDamptrykk

Damptetthet Ikke kjent

2,6 g/cm³Relativ tetthet

Løselighet(er) Løselig i fluorsyre

Løselighet i vann 2 % (Ubetydelig løselig)

Fordelingskoeffisient 

n-oktanol/vann

Ikke kjent

Selvantenningstemperatur Ikke kjent

Ikke kjentNedbrytingstemperatur

Viskositet Ikke kjent

Eksplosjonsegenskaper Ikke eksplosiv

Oksidasjonsegenskaper Ikke oksiderende

9.2 Andre opplysninger Ikke kjent

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet Ikke kjent

Stabil under normale forhold.10.2 Kjemisk stabilitet

10.3 Risiko for farlige reaksjoner Ikke kjent

10.4 Forhold som skal unngås Ikke kjent

10.5 Uforenlige materialer Ikke kjent

10.6 Farlige 

nedbrytningsprodukter

Ikke kjent

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.6e lisensert til Sensor Chemcontrol AS
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11.1 Opplysninger om 

toksikologiske virkninger

Akutt giftighet Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.

Hudetsing/ hudirritasjon Hudkontakt kan gi mekanisk irritasjon.

Alvorlig øyeskade/ øyeirritasjon Kan gi mekanisk irritasjon.

Sensibiliserende ved innånding 

eller hudkontakt

Ingen av de oppførte ingrediensene i produktet er klassifisert allergifremkallende.

Skader på arvestoffet i 

kjønnsceller

Ingen av de oppførte ingrediensene i produktet er klassifisert arvestoffskadende (mutagene).

Kreftfremkallende egenskaper Ingen av de oppførte ingrediensene i produktet er klassifisert kreftfremkallende.

Reproduksjonstoksisitet Ingen av de oppførte ingrediensene i produktet er klassifisert reproduksjonsskadelige.

STOT - enkelteksponering Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.

STOT - gjentatt eksponering Basert på tilgjengelig data blir ikke kriteriene for klassifisering møtt.

Aspirasjonsfare Under normal bruk, er ingen helsemessige effekter forventet.

Sannsynlig eksponeringsvei: Hudkontakt. Innånding av støv eller luftpartikler.Annen informasjon

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1 Giftighet Ingen kjent økotoksikologisk effekt.

Ikke lett bionedbrytbar (uorganisk forbindelse).12.2 Persistens og nedbrytbarhet

12.3 Bioakkumuleringsevne Ingen bioakkumulering er indikert. Det forventes ingen skadelige langtidseffekter på 

vannorganismer.

Produktet er ikke oppløselig i vann.12.4 Mobilitet i jord

12.5 Resultater av PBT- og 

vPvB-vurdering

Kjemikaliet tilfredsstiller ikke kriteriene for PBT eller vPvB i samsvar med REACH vedlegg XIII. 

Kjemikaliet inneholder ikke PBT eller vPvB stoffer.

12.6 Andre skadevirkninger Ikke kjent

AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsgrupper I henhold til EAL (den europeiske avfallslisten) er IKKE produktet kategorisert som farlig avfall.

Angivelse av  EAL-koder er kun veiledende.  Sjekk alltid avfallskoden med henblikk på den aktuelle 

tilstand produktet befinner seg i.  De endelige avfallsgrupper og koder må bestemmes av sluttbruker 

basert på den faktiske bruken av produktet.

Emballasje EAL: 15 01 02 emballasje av plast.

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

14.1 FN-nummer Ikke kjent

14.2 FN-forsendelsesnavn n/a

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse Ikke kjent

14.4 Emballasjegruppe Ikke kjent

14.5 Miljøfarer Ikke kjent

14.6 Særlige forsiktighetsregler 

ved bruk

Ikke kjent

14.7 Bulktransport i henhold til 

vedlegg II i MARPOL 73/78 og 

IBC-regelverket

Ikke kjent

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

FOR-2013-04-08-391 Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

EU's database CosIng  (http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/). 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1221 av 24. juli 2015 (ATP7). 

Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF 

og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006. 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/830 av 28. mai 2015 om endring av europaparlaments- 

og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt 

15.1 Særlige bestemmelser/ 

særskilt lovgivning om sikkerhet, 

helse og miljø for stoffet eller 

stoffblandingen

Databladet er utarbeidet med Sensor-chemdoc 8.6e lisensert til Sensor Chemcontrol AS
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begrensninger for kjemikalier (REACH). 

Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt 

smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier). 

ECHA (European Chemicals Agency) C&L Inventory database. 

Avfallsforskriften (miljøverndepartementet) - FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og 

behandling av avfall. 

FOR-2015-05-19-541 Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret 

(deklareringsforskriften). 

Ex-ECB databasen.

15.2 Vurdering av 

kjemikaliesikkerhet

Leverandøren har ikke gjennomført en vurdering av kjemikaliesikkerhet (eksponeringsscenario) for 

stoffet eller stoffblandingen.

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

Henvisninger til viktig litteratur og 

spesielle datakilder
Sikkerhetsdatablad fra leverandøren. 

Definisjon på kosmetikkprodukter:

Kosmetikk eller kroppspleieprodukter defineres som ethvert produkt som er bestemt til bruk på 

kroppens overflate (så som hud, hodehår og annen hårvekst, negler, lepper og ytre kjønnsorganer) 

eller på tennene og munnhulens slimhinner for utelukkende eller hovedsakelig å rense, parfymere, 

endre deres utseende og/eller påvirke kroppslukter og/eller beskytte dem eller holde dem i god stand. 

Med kan i korthet definere denne produktgruppen som produkter som med hensikt brukes på huden, 

neglene, i håret og i munnhulen og som ikke klassifiseres som legemiddel, medisinsk utstyr eller 

matvare (tyggegummi).

Forkortelser i dokumentet PBT - Persistent, Bioaccumulative and Toxic. 

vPvB - Very Persistent and very Bioaccumulative (require special attention under REACH). 

EAL - Den europeiske avfallslisten.

Første gang utgitt 15.02.2013

Utskriftsdato 20.04.2017

Annen informasjon Revidert og kvalitetssikret av: 

Sensor Chemcontrol AS

Storgata 30

3611 Kongsberg

Norge

Tlf:  32 77 06 60

E-post: helpdesk@sensor.as.

---  SIKKERHETSDATABLAD i henhold til (EU) direktiv (EC) 1272/2008 og (EU) 2015/830  ---
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