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AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 

1.1. Identifikasjon av stoffet eller stoffblandingen 
 

Handelsnavn  
Anodal EC-2 liq  

 

Materialnummer: 148387 
 

 
1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen og frarådet bruk 

 

Bruk av stoffet/stoffblandingen 
Anvendelsesområde: Aluminiumkjemikalier 

 
1.3. Identifikasjon av selskap/foretak 

 

Ansvarlig firma 
Heubach Colorants Germany GmbH   
Brüningstraße 50  
65929 Frankfurt am Main  
Telefon-nr. : +49 69 305 13619  

 

Informasjon om stoffet/stoffblandingen 
Product Stewardship  
e-mail: SDS.PI.Europe@clariant.com 

 
1.4. Nødnummer 
 

 00800-5121 5121   (24 h) 
 

Giftinformasjonen  

+47 22 59 13 00   (24/7) 

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen 

Klassifisering (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) 

Hudirritasjon, Kategori 2 
 

 H315: Irriterer huden. 
 

Øyeirritasjon, Kategori 2 
 

 H319: Gir alvorlig øyeirritasjon. 
 

2.2 Merkingselementer 

Merking (FORORDNING (EF) nr. 1272/2008) 

Farepiktogrammer : 

 

    

Varselord 
 

: Advarsel 
 

Faresetninger 
 

: H315 Irriterer huden. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
 

Sikkerhetssetninger 
 

: 
Forebygging:  

P264 Vask hud grundig etter bruk. 
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P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm. 

Reaksjon:  

P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann. 
P332 + P313 Ved hudirritasjon: Søk legehjelp. 
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 
P362 + P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. 
 

2.3 Andre farer 

Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 0,1% eller mer, som er betraktet som 
persistente, bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og meget 
bioakkumulative (vPvB). 

 
Økologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha 
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert 
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller 
høyere. 

 
Toksikologiske opplysninger: Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å ha 
hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert 
forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på nivåer på 0,1% eller 
høyere. 

 
Ingen farer som spesielt bør nevnes. 

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 

3.2 Stoffblandinger 

Kjemisk beskaffenhet 
 

: Sukkerderivat 
 

  
 

: anionisk 
 

Komponenter 

Bemerkning 
 

:  Ingen farlige ingredienter 
 

 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 

4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak 

Generell anbefaling 
 

:  Søk legehjelp ved ubehag. 

 
Ved innånding 
 

:  Hvis inhalert., fjern den forulykkede til frisk luft. 
 

Ved hudkontakt 
 

:  Vask øyeblikkelig av med rikelig med vann. 
Kontakt lege. 
 

Ved øyekontakt 
 

:  Skyll umiddelbart med rikelige mengder med vann, også 
under øyenlokkene, i minst 15 minutter. 
Kontakt lege. 
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Ved svelging 
 

:  Ved svelging, ring giftinformasjonssentralen eller lege 
umiddelbart. 
Behandles symptomatisk. 
 

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede 

Risikoer : Ingen tilleggsrisikoer er kjent foruten de som er oppgitt i 
merkingen. 
 

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig 

Behandling 
 

: Behandles symptomatisk. 

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 

5.1 Slokkingsmidler 

Egnede slokkingsmidler 
 

:  Produktet er kompatibelt med standard/vanlige 
brannslukkingsmidler. 
 

Uegnede slokkingsmidler 
 

:  Ingen restriksjoner 
 

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen 

Spesielle farer ved 
brannslukking 
 

:  Karbonoksider 
Nitrogenoksider (NOx) 
 

5.3 Råd til brannmannskaper 

Særlig verneutstyr for 
brannslokkingsmannskaper 
 

:  Selvforsynt pusteapparat  
 

Utfyllende opplysninger 
 

:  Ikke brennbar. 
 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 

6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner 

Personlige forholdsregler 
 

:  Bruk passende verneutstyr. 

 

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø 

Forsiktighetsregler med 
hensyn til miljø 
 

:  Ikke la produktet komme ned i avløp, vannløp eller jord. 
 

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing 

Metoder til opprydding og 
rengjøring 
 

:  Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, 
syrebinder, universielt bindemiddel, sagflis). 
Behandle gjenvunnet materiale ifølge beskrivelsen i seksjonen 
"Avfallsbehandlingsmetoder". 
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6.4 Henvisning til andre avsnitt 

Informasjoner ang. sikker håndtering se avsnitt 7., For personlig beskyttelse, se seksjon 8., 
Vedrørende destruksjonsbetraktninger se seksjon 13. 
 

AVSNITT 7: Håndtering og lagring 

7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering 

Råd om trygg håndtering 
 

: Ingen spesielle tiltak nødvendig. 
Ved bruk er ingen spesielle forholdsregler nødvendig hvis 
man behandler produktet forskriftsmessig. 
 

Råd angående beskyttelse 
mot brann og eksplosjon 
 

:  de generelle regler for industri- og brannvern  
 

Hygienetiltak 
 

:  Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt. 
Bruk beskyttende hudpleiekrem før produktet håndteres. 
Tilsølte klær må fjernes straks og vaskes før bruk.  
 

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter 

Ytterligere informasjon om 
lagringsvilkår 
 

:  Hold beholderne tett lukket på et kjølig og godt ventilert sted. 
Skal behandles og åpnes med forsiktighet. Hold 
antennelseskilder på avstand.  
 

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) 

Særlig(e) bruksområde(r) 
 

:  Ingen andre anbefalinger. 

 
 

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 

8.1 Kontrollparametrer 

Inneholder ingen stoffer med administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 

Avledede ingen virkning nivå (DNEL)  i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006: 

Stoffnavn Anvendelse Utsettelsesruter Potensielle 
helsevirkninger 

Verdi 

Sodium thiosulphate 
CAS-nr.: 7772-98-7 

Arbeidstakere Innånding Langtids - 
systemiske 
virkninger 

374 mg/m3 

 Allmennheten Innånding Langtids - 
systemiske 
virkninger 

110 mg/m3 

 Allmennheten Oral Langtids - 
systemiske 
virkninger 

14 mg/m3 

Syrups, hydrolyzed 
starch, hydrogenated 
CAS-nr.: 68425-17-2 

Arbeidstakere Innånding Langtids - 
systemiske 
virkninger 

5 mg/m3 

 Bemerkning:DNEL 

 Arbeidstakere Hud Langtids - 2000 mg/kg 
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systemiske 
virkninger 

kv/dag 

 Bemerkning:DNEL 

 Forbrukere Innånding Langtids - 
systemiske 
virkninger 

0,89 mg/m3 

 Bemerkning:DNEL 

 Forbrukere Hud Langtids - 
systemiske 
virkninger 

2000 mg/kg 
kv/dag 

 Bemerkning:DNEL 

 Forbrukere Oral Langtids - 
systemiske 
virkninger 

200 mg/kg 
kv/dag 

 Bemerkning:DNEL 

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)  i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006: 

Stoffnavn Miljøfelt Verdi 

Sodium thiosulphate 
CAS-nr.: 7772-98-7 

Vann 0,8 mg/l 

 saltvann 0,08 mg/l 
 Kloakkrenseanlegg 102,6 mg/l 
Syrups, hydrolyzed starch, 
hydrogenated 
CAS-nr.: 68425-17-2 

Ferskvann 0,973 mg/l 

 Uregelmessig bruk/frigjøring 0,973 mg/l 
 Sjøvann 0,097 mg/l 
 Kloakkrenseanlegg 66,7 mg/l 
 Ferskvannbunnfall 3,63 mg/kg tørr 

vekt (d.w.) 

 Sjøbunnfall 0,363 mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 

 Jord 0,15 mg/kg tørr 
vekt (d.w.) 

8.2 Eksponeringskontroll 

Personlig verneutstyr 

Øyevern :  Tettsittende vernebriller 
 

Håndvern 
Bemerkning : Kjemikaliebestadige hansker Vær oppmerksom på 

informasjonen gitt av produsenten når det gjelder 
permeabilitet og gjennombruddstider, og for spesielle 
arbeidsplass tilstander (mekanisk påkjenning, 
kontaktvarighet).  

 
Hud- og kroppsvern :  Arbeidstøy 

 
Forholdsregler for 
beskyttelse 

: Unngå kontakt med huden og øynene. 
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

Fysisk tilstand : Vannholdig oppløsning 
 

Farge 
 

:  lysegul 
 

Lukt 
 

:  ikke bestemt 
 

Luktterskel 
 

:  ikke nødvendig  
 

Smeltepunkt 
 

: Ikke anvendbar  
 

Kokepunkt 
 

: ca. 100 °C (1.013 hPa) 
 

Øvre eksplosjonsgrense / 
Øvre brennbarhetsgrense 
 

: ikke fastslått  
 

Nedre eksplosjonsgrense / 
Nedre brennbarhetsgrense 
 

: ikke fastslått  
 

Flammepunkt 
 

: Intet flampunkt - måling ble gjennomført inntil koketemperatur. 
 

Selvantennelsestemperatur 
 

: ikke fastslått  
 

Dekomponeringstemperatur 
 

:  Produktet inneholder ikke noen kjemiske grupper med 
selvreaktive egenskaper. Vurdert SADT er > 75°C og dets 
eksoterme nedbrytningsenergi er < 300 J/g. 
  
 

pH-verdi 
 

: 10,8 - 11,4 (20 °C) 
Konsentrasjon: 100 % 
 

Viskositet 
Viskositet, dynamisk 

 
: ingen data tilgjengelig  

 
Viskositet, kinematisk 

 
: ingen data tilgjengelig  

 
Løselighet(er) 

Vannløselighet 
 

:  (20 °C) 
oppløselig  

 
Fordelingskoeffisient: n-
oktanol/vann 
 

: ikke fastslått  
 

Damptrykk 
 

: ikke fastslått  
 

Relativ tetthet 
 

: ingen data tilgjengelig  
 

Relativ tetthet 
 

: 1,21 g/cm3 (20 °C, 1.013 hPa) 
 

Relativ damptetthet 
 

: ikke fastslått  
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Partikkelkarakteristikk 

Partikkelstørrelse 
 

: Ikke anvendbar 
 

9.2 Andre opplysninger 

Sprengstoffer  
 

: ingen data tilgjengelig  
 

Oksidasjonsegenskaper 
 

: ingen data tilgjengelig  
 

Brennbare faste stoffer 
Brenntall 

 
: Ikke anvendbar  

 
Selvtenning : ingen data tilgjengelig  

 

Metall korrosjonsrate 
 

: ingen data tilgjengelig  
 

Fordampingshastighet 
 

:  ikke fastslått  
 

Minimum tenningsenergi 
 

: ikke fastslått 
 

Molekyvekt 
 

: ingen data tilgjengelig 
 

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

se seksjon 10.3. "Muligheten for en farlig, eksoterm reaksjon" 
 

10.2 Kjemisk stabilitet 

Stabil 

10.3 Risiko for farlige reaksjoner 

Farlige reaksjoner 
 

:  Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk. 

10.4 Forhold som skal unngås 

Forhold som skal unngås 
 

: Ikke kjent. 
 

10.5 Uforenlige materialer 

Stoffer som skal unngås 
 

:  Ikke kjent 
 

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter 

Hvis brukt og behandlet som tilsiktet, ingen. 

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 

11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008 

Akutt giftighet 

Produkt: 

Akutt oral giftighet :  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
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Akutt toksisitet ved innånding 
 

:  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

Akutt giftighet på hud 
 

:  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

Hudetsing / Hudirritasjon 

Produkt: 

Metode : Vurdering på grunn av den høye pH-verdi 
Resultat : irriterende 

 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon 

Produkt: 

Metode : Vurdering på grunn av den høye pH-verdi 
Resultat : irriterende 

 

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt 

Produkt: 

Bemerkning : ingen data tilgjengelig 
 

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller 

Produkt: 

Genotoksisitet in vitro 
 

: Bemerkning: ingen data tilgjengelig 

 
Arvestoffskadelig virkning på 
kjønnsceller- Vurdering 
 

:  Ingen informasjon tilgjengelig. 

 

Kreftframkallende egenskap 

Produkt: 

Kreftframkallende egenskap - 
Vurdering 
 

:  Ingen informasjon tilgjengelig. 
 

Reproduksjonstoksisitet 

Produkt: 

Reproduksjonstoksisitet - 
Vurdering 
 

:  Ingen informasjon tilgjengelig. 
 

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering) 

Produkt: 

Bemerkning : ingen data tilgjengelig 
 

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering) 

Produkt: 

Bemerkning : ingen data tilgjengelig 
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Giftighet ved gjentatt dose 

Produkt: 

Bemerkning : Denne informasjonen er ikke tilgjengelig. 
 

Aspirasjonsfare 

Produkt: 

ingen data tilgjengelig 
 

11.2 Opplysninger om andre farer 

Hormonforstyrrende egenskaper 

Produkt: 

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å 
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH 
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på 
nivåer på 0,1% eller høyere. 

 

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 

12.1 Giftighet 

Produkt: 

Giftighet for fisk 
 

:  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

Toksisitet til dafnia og andre 
virvelløse dyr som lever i 
vann 
 

:  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

Toksisitet for 
alger/vannplanter 
 

:  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

Giftighet for fisk (Kronisk 
giftighet) 
 

: Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

Toksisitet til mikroorganismer 
 

:   
Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

12.2 Persistens og nedbrytbarhet 

Produkt: 

Biologisk nedbrytbarhet 
 

:  Bemerkning: ingen data tilgjengelig 
 

12.3 Bioakkumuleringsevne 

Produkt: 

Bioakkumulering 
 

:  Bemerkning: ikke bestemt 
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12.4 Mobilitet i jord 

ingen data tilgjengelig 

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering 

Produkt: 

Vurdering 
 

: Stoffet/stoffblandingen inneholder ingen komponenter på 
0,1% eller mer, som er betraktet som persistente, 
bioakkumulative og toksiske (PBT), eller meget persistente og 
meget bioakkumulative (vPvB). 
 

12.6 Hormonforstyrrende egenskaper 

Produkt: 

Vurdering : Stoffet/blandingen inneholder ikke komponenter som anses å 
ha hormonforstyrrende egenskaper i henhold til REACH 
artikkel 57(f) eller Kommisjonsdelegert forordning (EU) 
2017/2100 eller Kommisjonsforordning (EU) 2018/605 på 
nivåer på 0,1% eller høyere. 

 

12.7 Andre skadevirkninger 

Produkt: 

Miljøskjebne og veier 
 

:  ingen data tilgjengelig 
 

Økologisk tilleggsinformasjon 
 

:  ingen data tilgjengelig 
 

 

AVSNITT 13: Sluttbehandling 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt :  Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk. 
 

Forurenset emballasje :  Overvei gjenbruk. 
 

AVSNITT 14: Transportopplysninger 

Avsnitt 14.1. til 14.5. 
 
 

ADR Ikke farlig gods  
 

ADN Ikke farlig gods  
 

RID Ikke farlig gods  
 

IATA Ikke farlig gods  
 

IMDG Ikke farlig gods  
 
14.6. Spesielle forsiktighetsregler 
 

Se dette sikkerhetsdatablad, avsnitt 6. til 8. 
 
14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter 
 

Ingen bulktransport i henhold til IBC-koden. 
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AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk 

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller 
stoffblandingen 

REACH - Restriksjoner for produksjonen, 
markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, 
prepareringer og artikler (vedheng XVII) 
 

: Begrensninger for følgende 
innføringer bør vurderes: 
Nummer på listen 3  

REACH - Kandidatliste over stoffer med svært høy 
bekymring for autorisasjon (Artikkel 59). 
 

: Ikke anvendbar 

REACH - Liste av substanser som skal autoriseres 
(vedheng XIV) 
 

: Ikke anvendbar 

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 
1005/2009 av 16. september 2009 om stoffer som bryter 
ned ozonlaget 
 

: Ikke anvendbar 

Regulering (EF) 2019/1021 vedrørende persistente 
organiske forurensninger 
 

: Ikke anvendbar 

Rådsforordning (EF) nr. 111/2005 om regler for 
overvåking av handel mellom narkotikaprekursorer 
mellom Fellesskapet og tredjestater 
 

: Ikke forbudt og/eller begrenset 

Regulering (EC) nr. 649/2012 fra det Europeiske 
Parlament og Rådet angående eksport og import av 
farlige kjemikalier 
 

: Ikke anvendbar 

Andre forskrifter/direktiver: 

Foruten de data og reguleringer spesifisert i dette kapittelet er det ikke tilgjengelig annen 
informasjon angående helse-, sikkerhet- eller miljøfare. 
 
 

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet 

For dette produktet eller komponentene i denne blandingen er det ingen kjemisk sikkerhetsvurdering 
(CSA) tilgjengelig enda. 

AVSNITT 16: Andre opplysninger 

Full tekst av andre forkortelser 

ADN - Europeisk avtale angående internasjonal transport av farlig gods over vannveier i 
innlandet; ADR - Avtale angående internasjonal transport av farlig gods på veier; AIIC - Australsk 
inventar industrielle kjemikalier; ASTM - Amerikanst forening for testing av materialer; bw - 
Kroppsvekt; CLP - Klassifisering regulering for merking av emballasje; regulering (EF) nr 
1272/2008; CMR - Karsinogen, mutagen eller reproduktive toksikant; DIN - Standard for det tyske 
institutt for standardisering; DSL - Innenlandsk substanseliste (Canada); ECHA - Europeisk 
kjemikalieforening; EC-Number - Europeisk Fellesskap nummer; ECx - Konsentrasjon assosiert 
med x % respons; ELx - Lastingssats assosiert med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - 
Eksisterende og nye kjemiske substanser (Japan); ErCx - Konsentrasjon assosiert med x % 
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vekstrate respons; GHS - Globalt harmonisert system; GLP - God arbeidspraksis; IARC - 
Internasjonalt byrå for forskning på kreft; IATA - Internasjonal lufttransport forening; IBC - 
Internasjonal kode for konstruksjon og utstyr til skip som transporterer farlige kjemikalier i bulk; 
IC50 - Halv maksimal inhibitor konsentrasjon; ICAO - Internasjonal sivil luftfartsorganisasjon; 
IECSC - Beholdning av eksisterende kjemiske substanser i Kina; IMDG - Internasjonal maritim 
farlig gods; IMO - Internasjonal maritimorganisasjon; ISHL - Industriell sikkerhets- og helselov 
(Japan); ISO - Internasjonal organisasjon for standardisering; KECI - Korea eksisterende 
kjemikalieinventar; LC50 - Dødelig konsentrasjon for 50 % av en testpopulasjon; LD50 - Dødelig 
dose for 50 % av en testpopulasjon (median dødelig dose); MARPOL - Internasjonal konvensjon 
for å forhindre forurensninger fra skip; n.o.s. - Ikke spesifisert på annen måte; NO(A)EC - Ingen 
observert (skadelig) effekt koncentrasjon; NO(A)EL - Ingen observert (skadelig) effektnivå; 
NOELR - Ingen observert effekt lastrate; NZIoC - New Zealand beholdning av kjemikalier; OECD 
- Organisasjon for økonomisk samarbeid og utvikling; OPPTS - Kontor for kjemisk sikkerhet og 
forhindring av forurensning; PBT - vedvarende, bioakkumulativ og toksisk substans; PICCS - 
Fillipinene beholdning av kjemikalier og kjemiske substanser; (Q)SAR - (Kvantitativ) struktur 
aktivitetsforhold; REACH - Regulering (EF) nr 1907/2006 til det Europeiske Parlament og rådet 
angående registrering, evaluering, autorisering og restriksjoner til kjemikalier; RID - Reguleringer 
angående internasjonal transport av farlig gods på skinner; SADT - Selvakselererende 
dekomposisjonstemperatur; SDS - Sikkerhetsdatablad; SVHC - emne som gir svært høye 
betenkeligheter; TCSI - Taiwan beholdning av kjemikalier; TECI - Thailand Eksisterende 
kjemikalieliste; TSCA - Toksiske substanser kontrollov (USA); UN - Forente nasjoner; UNRTDG - 
Forente nasjoners anbefalinger om transport av farlig gods; vPvB - Svært vedvarende og svært 
bioakkumulerende 

 
Klassifisering av blandingen: Klassifiseringsprosedyre: 

Skin Irrit. 2 H315 Basert på produktdata eller vurdering 

Eye Irrit. 2 H319 Basert på produktdata eller vurdering 

 
 
 
 

Denne informasjonen tilsvarer vår nåværende kunnskap og utgjør en generell beskrivelse av vårt 
produkt, og mulige anvendelser. Heubach påtar seg ikke noe ansvar for at opplysningene er 
fullstendige, korrekte, tilstrekkelige eller feilfrie, og heller ikke noe ansvar for hvordan 
informasjonen brukes. I hvert enkelt tilfelle har brukeren av produktet ansvar for å vurdere 
Heubach-produktet sin egnethet for formålet. Ikke noe i denne informasjonen overstyrer eller 
opphever Heubachs generelle salgsbetingelser (Heubach's General Terms and Conditions of 
Sale), som således er gjeldende såfremt annet ikke er skriftlig avtalt. Forpliktelser overfor 
tredjepart må beaktes. Heubach forbeholder seg retten til å endre informasjonen med hensyn til 
nye legale krav og ny viten om produktet. Sikkerhetsdatablad med opplysninger om 
sikkerhetstiltak og råd om sikker håndtering og lagring av Heubachs produkter er tilgjengelig på 
forespørsel, og sendes i overenstemmelse med gjeldende legale krav sammen med leveranser. 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt Heubach. 
 
 

 
NO / NO 

 

 
 


