
Sikkerhetsdatablad for Fingermaling BeBe 2009-06-24 

SIKKERHETSDATABLAD Fingermaling BeBe 

 
1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 

Firmanavn: Fingermaling BeBe 
Bruk: Hobbymaling i pastaform 
Distributør: FILA S.p.A., Italia 
Svensk distributør: LYRA SCANDINAVIA AB, Bilgatan 7 C, 442 40 Kungälv 
Nødtelefon: 112 
Opplysninger om produktet: 0303-727460 
E-post: info@lyra.se 
 

2. FAREIDENTIFIKASJON 

Helseskadelige egenskaper: - 
Fysiske/kjemiske egenskaper: - 
Miljømessige farer: - 
 

3. SAMMANSETTNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER  
CAS-Nr:  Emne:  Vekt-%:  Symboler:  R-fraser:  
- Maling i pastaform  - -  -  

 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK 

 Innånding: Ved ev. symptom, ta kontakt med lege. 

Hudkontakt: Ved ev. symptom, ta kontakt med lege. 
Kontakt med øyne: Ta ut ev. kontaktlinser. Hold øynelokkene vidåpne og rull med øynene. Skyll med 

riklige mengder temperert vann (20 ℃ – 30 ℃) i minst 10 minutter. 
Svelging: Ved ev. symptom, ta kontakt med lege. 
 

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK 

Produktet er ikke brannfarlig. 

Passende brannslukkemiddel: Tilpass etter materialene i nærheten. 
Verneutstyr: Da det utløses giftig damp ved brann anbefales det å benytte åndedrettsvern. 
 

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP 

Personlige beskyttelsestiltak: Se punkt 7.  
Miljømessige tiltak: Meld fra til Statens Forurensningstilsyn (SFT) ved større utslipp. 
Saneringsmetoder: Rengjør med vanlig rengjøringsmiddel, bruk ikke løsemidler. 
 

7. HÅNDTERING OG LAGRING 

Håndtering: Følg gjeldende regler og forskrifter for kjemikaliehåndtering. 
Forebyggende tiltak mot brann og eksplosjon: La ikke uvedkommende ha tilgang til lagerlokalene. 
Lagring: Produktet skal oppbevares i godt lukkede forpakninger. 
 

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE 

Grenseverdier for stoffer som inngår i produktet, etter Arbeidstilsynets administrative normer ev. Direktiv 

2006/15/EC. Produktet inneholder ingen stoffer som er gjenstand for grenseverdiovervåkning. 
Beskyttelsestiltak: Ingen spising, drikking eller røyking må forekomme ved håndtering av produktet. 

Bruk passende klær som beskyttelse ved gjentatt eller langvarig håndtering. 
Åndedrettsvern: Åndedrettsverm ved utilstrekkelig ventilasjon. 
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Beskyttelse for hender: Vernehansker ved behov. 
Beskyttelse for øynene: Vernebriller ved fare for sprut. 
Hygieniske tiltak: Vask hendene etter kontakt med stoffet og før måltider. 
 

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

Generelle kjennetegn: 

Form: Pasta 
Fysiske/kjemiske egenskaper: 

Oppløslighet: Oppløses i vann 

pH (når måling er mulig): 7 (nøytral) 

Densitet: >1 

 

10. STABILITET OG REAKTIVITET 

Stabilitet: Stabil ved normale bruks- og lagringsforhold. 
Farlige nedbrytbare produkter: Ved oppvarming eller brann kan termisk nedbrytning inntreffe og 

farlige gasser utløses. 
 

 11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

Produktet inneholder ingen helseskadelige stoffer. 

 

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER 

Produktet inneholder ingen miljøfarlige stoffer. 

Unngå å forsøple naturen med produktet. Meld fra til brannvesenet ved større utslipp. 
 

13. INSTRUKSER OM DISPONERING 

Ved kassering leveres produktet til en miljøstasjon. Følg gjeldende lover og forskrifter for 

avfallshåndtering. Produktet må ikke slippes ut i avløp eller vann/vassdrag. Meld fra til brannvesenet ved 

større utslipp.  
 
  

 

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 

Produktet er ikke klassifisert som farlig gods. 

 

15. REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER 

Klassifisering/merking 

Symbol/fareklasse: - 

Risikofraser: - 

Beskyttelsesfraser: - 

 

16. ANDRE OPPLYSNINGER 

Sikkerhetsdatabladet er utformet i henhold til retningslinjene for kjemiske stoffer om 

Sikkerhetsdatablad for produkter som slippes ut på det norske markedet.  Oversatt/REACH-

tilpasset fra svensk 2009-09-21 (original på engelsk datert 2003-06-27/ Svensk oversettelse datert 

2009-06-24).  


