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KOMMISJONSDIREKTIV 2001/58/EF

av 27. juli 2001

om annen endring av direktiv 91/155/EØF om fastsettelse av nærmere regler for ordningen med særlig informasjon 
om farlige preparater ved gjennomføringen av artikkel 14 i europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF og 

om farlige stoffer ved gjennomføringen av artikkel 27 i rådsdirektiv 67/548/EEC (sikkerhetsdatablad)(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv  
1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes 
lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking 
av farlige stoffblandinger(1), særlig artikkel 14,

under henvisning til rådsdirektiv 67/548/EØF av  
27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om 
klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer(2), sist 
endret ved kommisjonsdirektiv 2000/33/EF(3), særlig artikkel 
27, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Artikkel 14 i direktiv 1999/45/EF fastsetter at den 
som er ansvarlig for markedsføringen av visse angitte 
stoffblandinger, skal framlegge et sikkerhetsdatablad.

2) Artikkel 27 i direktiv 67/548/EØF fastsetter at den som 
er ansvarlig for markedsføringen av farlige stoffer, også 
skal framlegge et sikkerhetsdatablad.

3) Opplysningene i sikkerhetsdatabladet er hovedsakelig 
beregnet på å brukes av yrkesbrukere og skal sette disse 
i stand til å treffe de nødvendige tiltak for helsevern, 
sikkerhet og miljøvern på arbeidsplassen.

4) Sikkerhetsdatabladene for farlige stoffer og visse 
stoffblandinger og vilkårene for innlevering av disse skal 
være i samsvar med bestemmelsene i kommisjonsdirektiv 
91/155/EØF(4), sist endret ved direktiv 93/112/EF(5).

5) Artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b) i direktiv 1999/45/EF 
innfører et nytt krav om at den som er ansvarlig for 
markedsføringen av en stoffblanding, på anmodning 
fra en yrkesbruker skal framlegge et sikkerhetsdatablad 
med forholdsmessig tilpassede opplysninger for 
stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i 
henhold til artikkel 5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, 

 men som inneholder, i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 
vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger og  
≥ 0,2 volumprosent for gassformige stoffblandinger, 
minst ett helsefarlig eller miljøfarlig stoff eller ett 
stoff for hvilket det er fastsatt fellesskapsgrenser for 
eksponering på arbeidsplasser.

6) Direktiv 1999/45/EF innfører dessuten et krav om at 
stoffblandinger skal klassifiseres og merkes med hensyn 
til miljøvirkninger.

7) Det er derfor nødvendig å endre direktiv 91/155/EØF 
i samsvar med dette, i henhold til artikkel 14 nr. 2.3 i 
direktiv 1999/45/EF, innen 30. juli 2002.

8) Artikkel 4 i rådsdirektiv 98/24/EF av 7. april 1998 om 
vern av helsa og tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko 
i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen 
(fjortande særdirektiv i medhald av artikkel 16  
nr. 1 i direktiv 89/391/EØF)(6) krever at arbeidsgiveren 
skal fastlegge om det finnes farlige kjemiske agenser 
på arbeidsplassen, og dersom dette er tilfellet, skal 
arbeidsgiveren vurdere all risiko for arbeidstakernes 
helse og sikkerhet som har årsak i tilstedeværelsen av 
disse kjemiske agensene, samtidig som det tas hensyn til 
opplysningene fra leverandøren via sikkerhetsdatablader. 
Det er derfor hensiktsmessig å endre vedlegget til direktiv 
91/155/EØF tilsvarende.

9) I henhold til nyere gjennomføringstiltak og undersøkelser 
i medlemsstatene er mange sikkerhetsdatablader av dårlig 
kvalitet og gir ikke brukeren tilstrekkelige opplysninger. 
En måte å heve kvaliteten på sikkerhetsdatablader, er å 
bedre veiledningen for utarbeiding av sikkerhetsdatablader 
fastsatt i vedlegget til direktiv 91/155/EØF. Det er derfor 
hensiktsmessig å endre vedlegget til direktiv 91/155/EØF 
i henhold til dette. Kommisjonen og medlemsstatene 
skal undersøke andre tiltak for å bedre kvaliteten på 
sikkerhetsdatablader ytterligere.

10) Bestemmelsene i dette direktiv er i samsvar med uttalelse 
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av 
direktiver om fjerning av tekniske handelshindringer på 
området farlige stoffer og stoffblandinger, opprettet i 
henhold til artikkel 20 i direktiv 1999/45/EF —

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 212 av 7.8.2001, s. 24, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 59/2004 av 26. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøv-
ing og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 
43 av 26.8.2004, s. 25.

(1) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.
(2) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1.
(3) EFT L 136 av 8.6.2000, s. 90.
(4) EFT L 76 av 22.3.1991, s. 35.
(5) EFT L 314 av 16.12.1993, s. 38. (6) EFT L 131 av 5.5.1998, s. 11.
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VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 91/155/EØF gjøres følgende endringer:

1) I artikkel 1 skal nr. 1 lyde:

 «1. a) Den som er ansvarlig for markedsføringen av et 
kjemisk stoff eller en kjemisk stoffblanding, enten 
det er produsent, importør eller distributør, skal 
forsyne mottakere som er yrkesbrukere av stoffet 
eller stoffblandingen, med et sikkerhetsdatablad med 
opplysningene fastsatt i artikkel 3 og i vedlegget til 
dette direktiv, dersom stoffet eller stoffblandingen er 
klassifisert som farlig i henhold til europaparlaments- 
og rådsdirektiv 67/548/EØF og 1999/45/EF(*).

   b) Den som er ansvarlig for markedsføringen av en 
stoffblanding, enten det er produsent, importør eller 
distributør, skal på anmodning fra en yrkesbruker, 
framlegge et sikkerhetsdatablad med forholdsmessig 
tilpassede opplysninger som angitt i artikkel 3 og i 
vedlegget til dette direktiv, for stoffblandinger som 
ikke er klassifisert som farlige i henhold til artikkel 
5, 6 og 7 i direktiv 1999/45/EF, men som inneholder, 
i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 vektprosent for ikke-
gassformige stoffblandinger og ≥ 0,2 volumprosent 
for gassformige stoffblandinger, minst ett helsefarlig 
eller miljøfarlig stoff eller ett stoff for hvilket det 
er fastsatt fellesskapsgrenser for eksponering på 
arbeidsplasser.

-----------------------
(*) EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1.»

2) Vedlegget nevnt i artikkel 3 erstattes med vedlegget til 
dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 30. juli 2002 sette i kraft de 
lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 
direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om 
dette.

2. Medlemsstatene skal anvende de lover og forskrifter som 
er nevnt i nr. 1:

a) på stoffblandinger som ikke hører under virkeområdet 
til rådsdirektiv 91/414/EØF(1) om markedsføring 
av plantefarmasøytiske produkter eller rådsdirektiv  
98/8/EF(2) om markedsføring av biocidprodukter, fra  
30. juli 2002,

b) på stoffblandinger som hører under virkeområdet til 
direktiv 91/414/EØF eller 98/8/EF, fra 30. juli 2004.

3. Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av 
medlemsstatene, inneholde en henvisning til dette direktiv, 
eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere 
regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den tjuende dag etter at det er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. juli 2001.

 For Kommisjonen
 Erkki LIIKANEN
 Medlem av Kommisjonen

(1) EFT L 230 av 19.8.1991, s. 1.
(2) EFT L 123 av 24.4.1998, s. 1.
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VEDLEGG

«VEDLEGG

VEILEDNING FOR UTARBEIDING AV SIKKERHETSDATABLAD

Formålet med dette vedlegg er å sikre et enhetlig og nøyaktig innhold i hver av de obligatoriske postene i artikkel 3, 
slik at sikkerhetsdatabladene vil sette yrkesbrukere i stand til å treffe de nødvendige tiltak for helsevern og sikkerhet 
på arbeidsplassen og vern av miljøet.

Opplysningene i sikkerhetsdatabladene skal oppfylle kravene fastsatt i rådsdirektiv 98/24/EF(1) om vern av helsa og 
tryggleiken til arbeidstakarar mot risiko i samband med kjemiske agensar på arbeidsplassen. Sikkerhetsdatabladet skal 
særlig sette arbeidsgiveren i stand til å fastslå om det finnes farlige kjemiske agenser på arbeidsplassen, og å vurdere 
eventuelle risikoer for arbeidstakeres helse og sikkerhet forbundet med bruken av disse kjemiske agensene.

Opplysningene må være skrevet på en klar og kortfattet måte. Sikkerhetsdatabladet skal utarbeides av en kvalifisert 
person, som skal ta hensyn til brukernes særlige behov, i den grad disse er kjent. Personer som markedsfører stoffer og 
stoffblandinger, skal sikre at de kvalifiserte personer har fått egnet opplæring, herunder oppfriskningskurs.

Når det gjelder stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige, men som det kreves et sikkerhetsdatablad for 
i henhold til artikkel 14 nr. 2.1 bokstav b) i direktiv 1999/45/EF, skal det framlegges forholdsmessig tilpassede 
opplysninger under hvert punkt.

På grunn av stoffenes og stoffblandingenes omfattende egenskaper kan det i noen tilfeller være nødvendig med 
ytterligere opplysninger. Dersom det i andre tilfeller viser seg at opplysninger om visse egenskaper er uvesentlige, eller 
at det er teknisk umulig å framskaffe disse, skal grunnene for dette klart angis. Det skal framlegges opplysninger for 
hver farlig egenskap. Dersom en særlig fare ikke får anvendelse, skal det skjelnes klart mellom tilfeller der den som 
foretar klassifiseringen ikke har tilgang på noen opplysninger, og tilfeller der det finnes negative prøvingsresultater. 

Angi datoen for utarbeiding av sikkerhetsdatabladet på første side.

Når et sikkerhetsdatablad er blitt revidert, skal mottakeren gjøres oppmerksom på endringene.

Merknad

Det kreves også sikkerhetsdatablad for visse særlige stoffer og stoffblandinger (f.eks. metaller i fast form, legeringer, 
komprimerte gasser osv.) som er oppført i kapittel 8 og 9 i vedlegg VI til direktiv 67/548/EØF, og som omfattes av 
unntak med hensyn til merking.

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen

 Betegnelsen brukt for identifikasjon må være identisk med den som er brukt på etiketten fastsatt i vedlegg VI 
til direktiv 67/548/EØF.

 Andre identifikasjonsmåter kan også angis.

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

 Angi tiltenkt eller anbefalt bruk av stoffet eller stoffblandingen i den grad disse er kjent. Ved flere mulige 
bruksområder angis bare de viktigste eller vanligste bruksområdene. Dette skal omfatte en kort beskrivelse av 
den faktiske virkningen, f.eks. flammehemmende middel, antioksidant osv.

1.3. Identifikasjon av selskapet/foretaket 

 Angi den person etablert innen Fellesskapet som er ansvarlig for markedsføringen av stoffet eller 
stoffblandingen, enten det er produsent, importør eller distributør. Angi personens fullstendige adresse og 
telefonnummer. 

 Dersom personen ikke er etablert i medlemsstaten der stoffet eller stoffblandingen markedsføres, angis i tillegg 
om mulig fullstendig adresse og telefonnummer til den som er ansvarlig i denne medlemsstaten.

(1) EFT L 131 av 15.5.1998, s. 11.
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1.4. Telefonnummer for bruk i krisesituasjoner

 I tillegg til ovennevnte opplysninger oppgis telefonnummer for bruk i krisesituasjoner til selskapet og/eller 
det offisielle rådgivende organ (dette kan være organet som skal motta opplysninger om helsevirkninger, som 
nevnt i artikkel 17 i direktiv 1999/45/EF).

2. SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

 Disse opplysninger skal sette mottakeren i stand til lett å identifisere farene forbundet med bestanddelene i 
stoffblandingen. Farene forbundet med selve stoffblandingen skal angis i punkt 3.

2.1. Det er ikke nødvendig å angi den fullstendige sammensetning (bestanddelenes art og konsentrasjon), selv om 
en generell beskrivelse av bestanddelene og deres konsentrasjon kan være nyttig.

2.2. For stoffblandinger som er klassifisert som farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, skal følgende stoffer angis 
med konsentrasjon eller konsentrasjonsintervall:

 i) helsefarlige eller miljøfarlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF, dersom de forekommer i 
konsentrasjoner som er lik eller høyere enn konsentrasjonene fastsatt i artikkel 3 nr. 3 i direktiv  
1999/45/EF (med mindre det er angitt lavere grenser i vedlegg I til direktiv 67/548/EØF eller i vedlegg II, 
III eller V til direktiv 1999/45/EF),

 ii) stoffer som er undergitt grenseverdier for yrkeseksponering i henhold til fellesskapsbestemmelser, men 
som ikke omfattes av punkt i).

2.3. For stoffblandinger som ikke er klassifisert som farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF, skal følgende 
stoffer angis med konsentrasjon eller konsentrasjonsintervall, dersom de finnes i enkeltkonsentrasjoner på ≥ 1 
vektprosent for ikke-gassformige stoffblandinger og ≥ 0,2 volumprosent for gassformige stoffblandinger:

 – helsefarlige eller miljøfarlige stoffer i henhold til direktiv 67/548/EØF(1),

 – stoffer som er undergitt grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen i henhold til 
fellesskapsbestemmelser.

2.4. Klassifiseringen (enten fra artikkel 4 og 6 eller fra vedlegg I til direktiv 67/548/EØF) av ovennevnte stoffer 
skal angis, herunder symboler og R-setninger som tildeles etter den fysisk-kjemiske fare, helsefare og miljøfare 
stoffene medfører. R-setninger skal ikke gjentas i sin helhet her: Det vises til punkt 16, som inneholder den 
fulle teksten til hver av de aktuelle R-setningene

2.5. Stoffenes navn og EINECS-nummer eller ELINCS-nummer skal angis i samsvar med direktiv 67/549/EØF. 
CAS-nummer og UICPA-nummer (dersom det er aktuelt) kan også være nyttige. For stoffer angitt ved et 
generisk navn, i samsvar med artikkel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fotnoten til nr. 2.3 i dette vedlegg, er det 
ikke nødvendig med en nøyaktig kjemisk identifikasjon.

2.6. Dersom visse stoffers identitet i samsvar med bestemmelsene i artikkel 15 i direktiv 1999/45/EF eller fotnoten 
til nr. 2.3 skal være fortrolig, skal deres kjemiske egenskaper beskrives for å oppnå sikker håndtering. Navnet 
som brukes, må være det samme som det som følger av ovennevnte framgangsmåter.

3. FAREIDENTIFIKASJON

Angi klassifiseringen av stoffet eller stoffblandingen i henhold til klassifikasjonskravene i direktiv 67/548/
EØF eller 1999/45/EF. Angi klart og kortfattet de viktigste farer stoffet eller stoffblandingen medfører for 
mennesker og miljø.

Det skal skjelnes klart mellom stoffblandinger som er klassifisert som farlige og stoffblandinger som ikke er 
klassifisert som farlige i henhold til direktiv 1999/45/EF.

Beskriv de mest alvorlige fysisk-kjemiske skadevirkninger for menneskers helse og for miljøet og symptomer i 
forbindelse med bruk og eventuell feilaktig bruk av stoffet eller stoffblandingen som det er rimelig å forutsi.

Det kan være nødvendig å angi andre farer som støvdannelse, kvelning, dannelse av frostknuter eller 
miljøvirkninger som fare for jordorganismer osv., som ikke medfører klassifisering, men som kan bidra til den 
samlede fare ved materialet.

Opplysningene som er angitt på etiketten, skal angis i punkt 15.

(1) Når den ansvarlige for markedsføringen av stoffblandingen kan bevise at videreformidlingen på sikkerhetsdatabladet av den 
kjemiske identiteten til et stoff som utelukkende er klassifisert som:

 – irriterende, med unntak av stoffer som er tildelt setning R41, eller irriterende i kombinasjon med én eller flere andre egenskaper 
nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4 i direktiv 1999/45/EF,

 – skadelig, eller skadelig i kombinasjon med én eller flere andre egenskaper nevnt i artikkel 10 nr. 2.3.4 i direktiv 1999/45/EF som 
medfører akutt dødelig virkning alene,

 setter fortroligheten av vedkommende persons immaterialrett i fare, kan denne, i samsvar med bestemmelsene i avsnitt B i vedlegg 
VI til direktiv 1999/45/EF, få tillatelse til å vise til dette stoffet enten ved hjelp av et navn som identifiserer de viktigste funksjonelle 
kjemiske gruppene, eller ved hjelp av et annet navn.
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4. FØRSTEHJELPSTILTAK

 Beskriv førstehjelpstiltakene.

 Angi først om øyeblikkelig legehjelp er påkrevd.

 Opplysningene om førstehjelp må være kortfattede og lette å forstå for den skadelidte, andre tilstedeværende 
og dem som gir førstehjelp. Symptomene og virkningene bør oppsummeres kort. Instruksene bør angi hva som 
må gjøres på stedet i et ulykkestilfelle, og om det kan ventes langtidsvirkninger etter eksponeringen.

 Del opplysningene inn i avsnitt etter eksponeringsmåte, dvs. innånding, hud- og øyekontakt, og svelging.

 Angi om profesjonell hjelp fra lege er nødvendig eller tilrådelig.

 For noen stoffer eller stoffblandinger kan det være viktig å understreke at særlige midler for å gi bestemt og 
øyeblikkelig behandling må være tilgjengelige på arbeidsplassen.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

 Vis til kravene til slokking av brann som er forårsaket av stoffet eller stoffblandingen eller som er oppstått i 
dets nærhet ved å angi:

 –  egnede slokkingsmidler,

 – slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke må brukes,

 – særlige eksponeringsfarer som skyldes selve stoffet eller stoffblandingen, forbrenningsprodukter, gasser 
som utvikles,

 – særlig verneutstyr for brannslokking.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

 Avhengig av hvilket stoff eller hvilken stoffblanding det gjelder, kan det være nødvendig å opplyse om:

 – forholdsregler for personbeskyttelse, som:

fjerning av antenningskilder, tiltak for tilstrekkelig ventilasjon/åndedrettsvern, kontroll med støv, 
forebygging av hud- og øyekontakt,

 – miljømessige forholdsregler, som: 

forebygging av utslipp til avløp, overflate- og grunnvann og jordbunn, eventuelt behov for å varsle 
nærmiljøet,

 – rengjøringsmetoder, som:

bruk av absorberende materiale (f.eks. sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis 
osv.), reduksjon av gass/røyk med vann, fortynning.

 Overvei også behovet for angivelser som: «bruk aldri, nøytraliser med....».

 Merknad

 Vis om nødvendig til punkt 8 og 13.

7. HÅNDTERING OG LAGRING

 Merknad

 Opplysningene i dette avsnittet omhandler helsevern, sikkerhet og miljøvern. De skal hjelpe arbeidsgiveren til 
å fastsette egnede arbeidsmetoder og organisatoriske tiltak i henhold til artikkel 5 i direktiv 98/24/EF.

7.1. Håndtering 

 Ta i betraktning forholdsregler for sikker håndtering, herunder veiledning om tekniske tiltak som inneslutning, 
punktavtrekk og generell ventilasjon, tiltak for å forhindre brann, utvikling av aerosoler og dannelse av støv, 
nødvendige miljøverntiltak (f.eks. bruk av filtre eller væskeutskillere på avtrekksventilasjon, bruk i lukket 
rom, tiltak for innsamling og utslipp av spillvann osv.) og eventuelle særlige krav eller regler i forbindelse med 
stoffet eller stoffblandingen (f.eks. framgangsmåter eller utstyr som er forbudt eller anbefalt), og gi om mulig 
en kort beskrivelse.
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7.2. Lagring

 Ta i betraktning vilkår for sikker lagring, særlig som utforming av lagringslokaler eller -beholdere (herunder 
isoleringsskallmurer og ventilasjon), materialer som ikke må komme i kontakt med hverandre, lagringsvilkår 
(grenser/område for temperatur og fuktighet, lys, nøytralgass osv.), særlig elektrisk utstyr og forebygging av 
statisk elektrisitet.

 Når det er aktuelt, skal det gis veiledning om mengdegrenser under lagringsvilkår. Angi særlig eventuelle 
særlige krav som materialtype brukt i emballasje/beholdere for stoffet eller stoffblandingen.

7.3. Særlig bruk

 For ferdige produkter som er beregnet på særlig bruk, skal anbefalingene vise til bruksområdet og være 
detaljerte og funksjonelle. Det bør om mulig vises til bransjens eller sektorens egne, godkjente veiledninger.

8. EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE

8.1. Grenseverdier for eksponering

 Angi alle gjeldende spesifikke kontrollparametrer, som grenseverdier for yrkeseksponering og/eller biologisk 
eksponering. Verdiene for medlemsstatene der stoffet eller stoffblandingen markedsføres, skal presiseres. Gi 
opplysninger om anbefalte overvåkingsordninger.

 Når det gjelder stoffblandinger er det nyttig å angi verdiene for bestanddelene som skal angis på 
sikkerhetsdatabladet i samsvar med nr. 2.

8.2. Eksponeringskontroll

 I dette dokument menes med eksponeringskontroll, alle særlige beskyttelsestiltak og forebyggende tiltak som 
skal treffes under bruk for å begrense yrkeseksponering og å verne miljøet.

8.2.1. Kontroll av eksponering i arbeidet

 Disse opplysningene er nødvendige for at arbeidsgiveren skal kunne vurdere hvilke risikoer stoffet eller 
stoffblandingen medfører for arbeidstakernes helse og sikkerhet i henhold til artikkel 4 i direktiv 98/24/EF, 
som krever utarbeiding av egnede arbeidsmetoder og tekniske kontroller, bruk av egnet utstyr og materiell, 
anvendelse av kollektive vernetiltak mot risikokilden og endelig anvendelse av individuelle vernetiltak, 
herunder personlig verneutstyr. Det skal derfor gis egnede og hensiktsmessige opplysninger om disse tiltakene 
slik at det kan foretas en seriøs vurdering av risikoene i henhold til artikkel 4 i direktiv 98/24/EF. Disse 
opplysningene skal supplere opplysningene som er gitt under nr. 7.1.

 Når det er nødvendig med personlig verneutstyr, skal det angis hvilket utstyr som gir tilstrekkelig beskyttelse. 
Det skal tas hensyn til rådsdirektiv 89/686/EØF(1) og vises til aktuelle CEN-standarder:

8.2.1.1. Åndedrettsvern

 For farlige gasser, damper og støv skal typen verneutstyr som skal brukes presiseres, f.eks. egnede bærbare 
pusteapparater , egnede masker og filtre.

8.2.1.2. Håndvern

 Spesifiser hvilken type hansker som må brukes når stoffet eller stoffblandingen håndteres, herunder:

 – materialtype,

 – hanskematerialets gjennombruddstid, sammen med omfanget og varigheten av hudeksponeringen.

 Om nødvendig, angi eventuelle andre tiltak for å beskytte hendene.

(1) EFT L 399 av 30.12.1989, s. 18.
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8.2.1.3. Øyevern

 Spesifiser hvilken type øyevern som er påkrevd, f.eks. sikkerhetsglass, vernebriller og ansiktsmaske.

8.2.1.4. Hudvern

 Dersom det er nødvendig å beskytte andre deler av kroppen enn hendene, skal verneutstyrets type og kvalitet 
spesifiseres, f.eks. forkle, støvler og komplett vernedrakt. Om nødvendig skal eventuelle tilleggstiltak for å 
verne huden og særlige hygieniske tiltak spesifiseres.

8.2.2. Kontroll av eksponeringen med hensyn til miljøvern

 Angi de opplysninger som kreves for at arbeidsgiveren skal oppfylle sine forpliktelser i henhold til 
Fellesskapets regelverk om miljøvern.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

 For å gjøre det mulig å treffe egnede kontrolltiltak, skal alle relevante opplysninger om stoffet eller 
stoffblandingen framlegges, særlig opplysningene nevnt i nr. 9.2.

9.1. Alminnelige opplysninger

 Utseende

 Angi fysisk tilstand (fast, flytende, gass) og stoffblandingens eller stoffets farge ved levering.

 Lukt

 Dersom det forekommer lukt, gis en kort beskrivelse av den.

9.2. Viktige opplysninger om helse, sikkerhet og miljø

 pH

 Angi stoffets eller stoffblandingens pH-verdi ved levering eller som en vandig løsning; i sistnevnte tilfelle skal 
konsentrasjonen angis.

 Kokepunkt/kokeområde:

 Flammepunkt: 

 Antennelighet (fast stoff, gass):

 Eksplosive egenskaper:

 Oksiderende egenskaper:

 Damptrykk:

 Relativ tetthet:

 Løselighet:

 – vannløselighet:

 – fettløselighet (løsemiddel – olje må spesifiseres):

 Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann:

 Viskositet:

 Damptetthet:

 Fordampningshastighet:

9.3. Andre opplysninger

 Angi andre viktige sikkerhetsparametrer som blandbarhet, ledningsevne, smeltepunkt/smelteområde, 
gassgruppe (nyttig med hensyn til europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF(1), selvantennelighetstemperatur 
osv.

(1) EFT L 100 av 19.4.1994, s. 1.
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 Merknad 1

 Ovennevnte egenskaper bør bestemmes etter spesifikasjonene i avsnitt A i vedlegg V til direktiv 67/548/EØF 
eller etter annen tilsvarende metode.

 Merknad 2

 Når det gjelder stoffblandinger, omhandler opplysningene vanligvis egenskaper ved selve stoffblandingen. 
Dersom en særlig fare ikke får anvendelse, skal det skjelnes klart mellom tilfeller der den som foretar 
klassifiseringen, ikke har tilgang på noen opplysninger, og tilfeller der det finnes negative prøvingsresultater. 
Dersom det anses nødvendig å framlegge opplysninger om egenskaper ved de enkelte bestanddeler, bør det 
angis klart hva opplysningene viser til.

10. STABILITET OG REAKTIVITET

 Angi stoffets eller stoffblandingens stabilitet og muligheten for farlige reaksjoner som kan oppstå under visse 
bruksvilkår og ved utslipp i miljøet.

10.1. Vilkår som skal unngås

 Før opp vilkår som temperatur, trykk, lys, støt osv. som kan forårsake en farlig reaksjon, og gi om mulig en 
kort beskrivelse.

10.2. Materialer som skal unngås

 Før opp materialer som vann, luft, syrer, baser, oksiderende midler eller andre særlige stoffer som kan 
forårsake en farlig reaksjon, og gi om mulig en kort beskrivelse.

10.3. Farlige nedbrytingsprodukter 

 Før opp farlige materialer som produseres i farlige mengder ved nedbryting.

 Merknad

 Gjør særlig oppmerksom på: 

 – behovet for og forekomsten av stabilisatorer,

 – muligheten for farlig, eksoterm reaksjon,

 – eventuell betydning for sikkerheten dersom stoffets eller stoffblandingens fysiske utseende endres,

 – eventuelle farlige nedbrytingsprodukter som dannes ved kontakt med vann,

 – mulighet for omdannelse til ustabile produkter.

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Dette avsnitt omhandler behovet for en kortfattet, men fullstendig og forståelig beskrivelse av de forskjellige 
toksikologiske (helsemessige) virkninger som kan oppstå dersom brukeren kommer i kontakt med stoffet eller 
stoffblandingen.

Ta med helsefarlige virkninger ved eksponering for stoffet eller stoffblandingen, basert på erfaring så vel 
som på konklusjoner fra vitenskapelige forsøk. Ta med opplysninger om forskjellige eksponeringsmåter 
(innånding, svelging, hud- og øyekontakt), og beskriv symptomene knyttet til de fysiske, kjemiske og 
toksikologiske egenskaper.
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Ta med kjente langtidsvirkninger og umiddelbare virkninger samt kroniske virkninger av kort- eller langvarig 
eksponering, f.eks. allergiframkallende virkning, bedøvende virkning, kreftframkallende virkning, mutagen 
virkning, reproduksjonstoksisitet (utvikling og fruktbarhet).

Samtidig som det tas hensyn til opplysningene gitt i nr. 2 «Sammensetning/opplysninger om bestanddeler», 
kan det være nødvendig å vise til særlige helsemessige virkninger av visse bestanddeler i stoffblandingen.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

 Beskriv stoffets eller stoffblandingens mulige virkninger, atferd og miljømessige skjebne i luft, vann og/eller 
jord. Gi relevante forsøksdata, dersom det et aktuelt (f.eks. fisk LC50 ≤ 1 mg/l).

 Beskriv de viktigste egenskaper som på grunn av stoffets eller stoffblandingens art og sannsynlige bruksmetoder 
kan påvirke miljøet. Gi samme type opplysninger om farlige produkter som stammer fra nedbryting av stoffer 
og stoffblandinger. Dette kan omfatte følgende:

12.1. Økotoksisitet

 Dette punktet omfatter tilgjengelige, relevante data om akutt og kronisk toksisitet i vann for fisk, dafnier, alger 
og andre vannplanter. I tillegg omfatter dette data i forbindelse med toksisitet for mikro- og makroorganismer i 
jorda og andre organismer som er viktige for miljøet, som fugler, bier og planter, når slike data er tilgjengelige. 
Dersom stoffet eller stoffblandingen har hemmende virkning på aktiviteten til mikroorganismer, bør mulige 
virkninger for renseanlegg nevnes.

12.2. Mobilitet

 Muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i en stoffblanding(1) ved utslipp i miljøet kan transporteres 
til grunnvannet eller langt fra utslippsstedet.

 Relevante data kan omfatte:

 – kjent eller forventet spredning til deler av miljøet,

 – overflatespenning,

 – absorpsjon/desorpsjon.

 For andre fysisk-kjemiske egenskaper, se nr. 9.

12.3. Persistens og nedbrytbarhet

 Muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i en stoffblanding(1) skal nedbrytes i et aktuelt miljø ved 
biologisk nedbryting eller andre prosesser som oksidasjon eller hydrolyse. Dersom det finnes tilgjengelige data, 
skal nedbrytingen angis som halveringstid. I tillegg skal muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i 
en stoffblanding(1) nedbrytes i renseanlegg, angis.

12.4. Bioakkumulerende potensial

 Muligheten for at stoffet eller aktuelle bestanddeler i en stoffblanding(1) skal bioakkumuleres og går over i 
næringskjeden, med henvisning til KOW-verdier og BCF, dersom disse foreligger.

12.5. Andre skadevirkninger

 Dersom disse foreligger, ta med opplysninger om eventuelle andre skadevirkninger for miljøet, f.eks. ozonne
dbrytingspotensial, fotokjemisk ozondannelsespotensial og/eller muligheten for global oppvarming.

 Merknader

 Sørg for at opplysninger som er av betydning for miljøet, angis under andre numre i sikkerhetsdatabladet, 
særlig råd med hensyn til utslippskontroll og tiltak ved utilsiktede utslipp og med hensyn til transport og 
disponering i nr. 6, 7, 13, 14 og 15.

(1) Disse opplysningene er stoffspesifikke og kan ikke angis for stoffblandingen. Dersom de finnes og er relevante, skal de derfor gis 
for hvert av stoffene som inngår i stoffblandingen, og som skal føres opp i sikkerhetsdatabladet i henhold til reglene i nr. 2 i dette 
vedlegg.
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13. DISPONERING

 Dersom disponering av stoffet eller stoffblandingen (overskudd eller avfall fra forventet bruk) innebærer fare, 
skal det gis en beskrivelse av disse restene og opplysninger om sikker håndtering av dem.

 Angi egnede metoder for disponering av både stoff eller stoffblanding og eventuell forurenset emballasje 
(forbrenning, resirkulering, deponering osv.).

 Merknad 

 Vis til eventuelle fellesskapsbestemmelser om avfall. Dersom slike bestemmelser ikke foreligger, er det nyttig 
å minne brukeren på eventuelle gjeldende nasjonale eller lokale bestemmelser.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Angi særlige forholdsregler som en bruker må være klar over eller etterkomme med hensyn til transport eller 
befordring innenfor eller utenfor lokalene.

Dersom det er aktuelt, gis opplysninger om transportklassifisering for hver transportmåte: IMDG (sjø), ADR 
[vei, rådsdirektiv 94/55/EF(1)], RID [jernbane, rådsdirektiv 96/49/EF(2)], ICAO/IATA (luft), særlig:

 – FN-nummer,

 – klasse,

 – forsendelsesnavn,

 – emballasjegruppe,

 – havforurensende stoff,

 – andre aktuelle opplysninger.

15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

Angi opplysningene om helse, sikkerhet og miljøvern på etiketten i samsvar med direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF.

Dersom stoffet eller stoffblandingen som omfattes av dette sikkerhetsdatabladet, på fellesskapsplan er 
underlagt særlige bestemmelser om vern av mennesker og miljø [f.eks. restriksjoner på markedsføring og bruk 
fastsatt i rådsdirektiv 76/769/EØF(3)], bør disse bestemmelser så langt mulig angis.

I den grad det er mulig, skal det også gjøres oppmerksom på nasjonal lovgivning som gjennomfører disse 
bestemmelser samt andre nasjonale tiltak som kan være relevante.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

 Angi eventuelle andre opplysninger som leverandøren mener kan være av betydning for brukerens sikkerhet 
og helse og for vern av miljøet, f.eks.: 

 – liste over aktuelle R-setninger. Skriv den fulle teksten i eventuelle R-setninger nevnt i nr. 2 og 3 i 
sikkerhetsdatabladet,

 – råd om opplæring,

 – anbefalte bruksrestriksjoner (dvs. valgfrie anbefalinger fra leverandøren),

 – ytterligere opplysninger (skriftlige henvisninger og/eller tekniske kontaktinstanser),

 – kilder for de viktigste data ved utarbeiding av databladet,

 – når et sikkerhetsdatablad er blitt revidert, skal mottakeren gjøres oppmerksom på tilføyelser, utelatelser 
eller endringer (unntatt når disse er angitt andre steder).»

(1) EFT L 319 av 12.12.1994, s. 7.
(2) EFT L 235 av 17.9.1996, s. 25.
(3) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 201.


