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Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
· 1.1 Produktidentifikator
· Handelsnavn: StimGun® and StimTube® well stimulation products, Division 5.1
· Andre identifiserings: Ingen andre identifikatorer
· 1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som
frarådes
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· Bruk av stoffet/ tilberedning Industriell bruk.
· 1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
· Produsent/leverandør:
Owen Oil Tools LP
12001 County Road 1000
P.O. Box 765
Godley, TX 76044 USA
Telefon: +1 (817) 551-0660

· 1.4 Nødtelefonnummer
ChemTel Inc.
(800)255-3924 (Nord Amerika)
+1 (813)248-0585 (Internasjonal)

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon
· 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
· Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008
Ox. Sol. 1 H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.

· 2.2 Merkingselementer
·Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
· Farepiktogrammer

GHS03

· Varselord Fare
· Faresetninger
H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
· Sikkerhetssetninger
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.

Røyking forbudt.
P221 Må ikke blandes med brennbare stoffer.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P283 Benytt brannbestandige/flammehemmende klær.
P306+P360 VED KONTAKT MED KLÆR: Skyll umiddelbart tilsølte klær og hud med mye vann før

klærne fjernes.
P370+P378 Ved brann: Slukk med: CO2, slukningspulver eller vann i spredt stråle.
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P371+P380+P375 Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand
på grunn av eksplosjonsfare.

· 2.3 Andre farer Er det ingen andre fare ellers ikke klassifisert som er identifisert.
· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke brukbar.
· vPvB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
· 3.2 Stoffblandinger
· Farlige innholdsstoffer:
CAS: 7778-74-7
EINECS: 231-912-9
EF-nummer: 017-008-00-5
Registreringsnummer: 01-2120021000-89-XXXX

kaliumperklorat
Ox. Sol. 1, H271
Acute Tox. 4, H302

<65%

· Ytterligere informasjoner:
Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak
· 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak
·Generelle informasjoner: Helseskade er ikke sannsynlig ved normalt bruk av produktet.
· Etter innånding:
Usannsynlig eksponeringsmåte.
Innånding av partikler er ikke sannsynlig ved normalt bruk.
Frisklufttilførsel, ved besvær oppsøkes lege.
· Etter hudkontakt:
Børst bort løse partikler fra huden.
Klær som er tilsølt med produktet må fjernes omgående.
Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.
Ved fortsatt hudirritasjon tilkalles lege.
· Etter øyekontakt:
Fjern kontaktlinser hvis brukes.
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
· Etter svelging:
Usannsynlig eksponeringsmåte.
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
· 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Fare for eksplosjon eller ødeleggende skade ved feilbehandling.
· Farer Fare for eksplosjon eller ødeleggende skade.
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· 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Produktet kan forårsake fysiske skader ved feilbehandling. Behandling mot disse skadene bør baseres på
eksplosjon og kompresjonseffekter.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak
· 5.1 Slokkingsmidler
· Egnede slukningsmidler:
Oversvøm området med vann. Hvis vann ikke er tilgjengelig kan karbondioksid, tørre kjemikaler eller jord
brukes. Hvis brannen når laste, trekk unna og la det brenne.
· Av sikkerhetsgrunner ikke egnede slukningsmidler: Ingen.
· 5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved oppheting og i tilfelle av brann dannes det giftige gasser.
· 5.3 Råd til brannmannskaper
· Spesielt verneutstyr:
Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften.
Bær hel beskyttelsesdrakt.
· Ytterligere informasjoner
Fjern alle tennkilder dersom dette kan gjøres på en sikker måte.
Beholdere som er utsatt for fare kjøles med vann i spredt stråle.
Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av
eksplosjonsfare.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
· 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Bruk åndedrettsbeskyttelse ved innvirkning av damper/støv/aerosol.
Bruk av åpen ild forbudt.
Bring personer i sikkerhet.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Beskytt mot varme.
Isoler området og hindre adgang.
Bruk påkrevd personlig verneutstyr.
· 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Unngå utslipp til miljøet.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
· 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp mekanisk.
Fyll produktet i beholdere som er egnet for recycling eller bortskaffelse.
Brukte filler eller andre rengjøringsmidler bør være fuktet med vann, og plasseres i lukket beholder.
· 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker håndtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.
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Avsnitt 7: Håndtering og lagring
· 7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Håndter forsiktig - unngå støt, gnissing og slag.
Unngå støvdannelse.
Støvdannelse som ikke kan unngås, må tas opp regelmessig.
· Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Beskytt mot varme.
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Det må sørges for en nødkjøling i tilfelle av brann i omgivelsene.
Stoffet/produktet kan redusere antennelsestemperaturen for brennbare substanser.

· 7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
· Lagring:
· Krav til lagerrom og beholdere:
Lagres på et kjølig sted.
Oppbevaringsområdet skal være tørt og godt ventilert.
Beskyttes mot luftfuktighet og vann.
Unngå lagring i nærheten av ekstrem varme, antenningskilder eller åpne flammer.
· Informasjoner om felles lagring:
Lagres adskilt fra næringsmidler.
Lagres adskilt fra reduksjonsmidler.
Lagres adskilt fra brennbare stoffer.
· 7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r) Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
· 8.1 Kontrollparametrer
· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som
må overvåkes.

· 8.2 Eksponeringskontroll
· Personlig verneutstyr:
·Generelle verne- og hygienetiltak:
Normale sikkerhetstiltak ved omgang med kjemikalier må overholdes.
Holdes adskilt fra næringsmidler, drikkevarer og fórstoffer.
Fjern omgående forurensede, gjennomvætede klær.
Vask hendene før arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unngå berøring med øyne og hud.
Støv/røyk/tåke må ikke innåndes.
· Åndedrettsvern:
Ikke nødvendig ved normal bruk.
Åndedrettsbeskyttelse ved utilstrekkelig ventilasjon.
Det anbefales å bruke pustemasker dersom man skulle søle ut produktet.
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· Håndvern:

Beskyttelseshansker

Benytt beskyttelsehansker ved håndtering av ødelagte enheter.
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
·Øyevern:

Vernebrille

· Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt
· begrenset og kontrollert miljøeksponering Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· Risikomanagementtiltak
Det skal etableres for alle aktiviteter i organisasjonen hvor dette produktet brukes.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
· 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
· Utseende:
Form: Fast i forskjellige former
Farge: Forskjellige

· Lukt: Uten lukt
· Luktterskel: Ikke bestemt.

· pH-verdi: Ikke brukbar.
· Smeltepunkt/frysepunkt: >200°C
· Startkokepunkt og kokeområde: Ikke bestemt.

· Flammepunkt: Ikke brukbar.

· Antennelighet (fast stoff, gass): Ikke bestemt.

· Antennelsestemperatur: Ikke bestemt.

· Nedbrytingstemperatur: Ikke bestemt.

· Eksplosive egenskaper: Eksplosjonsfarlig ved blanding med brennbare stoffer

· Eksplosjonsgrenser:
Nedre: Ikke bestemt.
Øvre Ikke bestemt.

·Oksidasjonsegenskaper: Oksidasjons

· Damptrykk: Ikke brukbar.

· Tetthet:
Relativ tetthet: 1,6
Damptetthet: Ikke brukbar.
Fordampingshastighet: Ikke brukbar.
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· Løslighet i / blandbarhet med
vann: Uløslig.

· Fordelingskoeffisient; n-oktanol/vann: Ikke bestemt.
· Viskositet:
Dynamisk: Ikke brukbar.
Kinematisk: Ikke brukbar.

· 9.2 Andre opplysninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 10.2 Kjemisk stabilitet
· Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.
· 10.3 Risiko for farlige reaksjoner
Stoffet/produktet er brannfremmende i tørr tilstand.
Reaksjoner med reduksjonsmidler.
Angriper som oksydasjonsmiddel organiske stoffer som tre, papir og fett.
Ved oppvarmning utover spaltningspunktet består mulighet for frisetting av toksiske damper.
· 10.4 Forhold som skal unngås
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
· 10.5 Uforenlige materialer Må ikke blandes med brennbare stoffer.
· 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter
Kullmonoksyd og kulldioksyd
Antennelige gasser/damper
Klorvannstoff (HCl)
Irriterende gasser/damper
Giftig metalloksydrøyk

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger
· 11.1 Opplysninger om toksikologiske virkninger
· Akutt giftighet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier: Ingen.
· Primær irritasjonsvirkning:
· Hudetsing/hudirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· Sannsynlige eksponeringsmetoder:
Hudkontakt.
Innånding.
· Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller
Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
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· Kreftframkallende egenskap Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· Reproduksjonstoksisitet Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· STOT – enkelteksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· STOT – gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
· Aspirasjonsfare Basert på tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

Avsnitt 12: Økologiske opplysninger
· 12.1 Giftighet
· Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.2 Persistens og nedbrytbarhet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· Ytterligere økologiske informasjoner:
·Generelle informasjoner: Unngå utslipp til miljøet.
· 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke brukbar.
· vPvB: Ikke brukbar.
· 12.6 Andre skadevirkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 13: Sluttbehandling
· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
· Anbefaling:
Ødelagt materiale kan forårsake fare for folk i nærheten; forhør deg med eksperter for disponering av
skadede produkter.
Brukeren av dette materialet har ansvar for å kvitte seg med ubrukt materiale, rester og beholdere i
samsvar med alle relevante lokale, statlige og føderale lover og forskrifter for behandling, lagring og
deponering for farlige og ufarlige avfall. Restmaterialer bør behandles som farlig.

· Ikke rengjort emballasje:
· Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
· Anbefalt rengjøringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjøringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger
· 14.1 FN-nummer
· DOT, ADR, IMDG, IATA UN1489

· 14.2 FN-forsendelsesnavn
· DOT, IATA Potassium perchlorate, mixture
· ADR, IMDG POTASSIUM PERCHLORATE, mixture

(fortsatt på side 8)
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· 14.3 Transportfareklasse(r)
· DOT

· klasse 5.1 Oksiderende stoffer
· Fareseddel 5.1

· ADR

· klasse 5.1 (O2) Oksiderende stoffer
· Fareseddel 5.1

· IMDG, IATA

· klasse 5.1 Oksiderende stoffer
· Fareseddel 5.1

· 14.4 Emballasjegruppe
· DOT, ADR, IMDG, IATA II

· 14.5 Miljøfarer
·Marine pollutant: Nei

· 14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Oksiderende stoffer
· Kemler-tall: 50
· EMS-nummer: F-H,S-Q
· Segregation groups Perchlorates

· 14.7 Bulktransport i henhold til vedlegg II til
MARPOL 73/78 og IBC-regelverket Ikke brukbar.

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk
· 15.1 Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet
eller stoffblandingen
· Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
· Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57
ingen av innholdsstoffene er listet opp
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· 15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger
Opplysningene er basert på vårt kjennskap i dag. De utgjør dog ingen forsikring om produktegenskaper
og er ikke grunnlag for noe kontraktsmessig rettsforhold.

· Relevante satser
H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende.
H302 Farlig ved svelging.

· Forkortelser og akronymer:
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistant, Bio-accumulable, Toxique
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 1: Oksiderende faste stoffer – Kategori 1
Acute Tox. 4: Akutt giftighet – Kategori 4
· Kilder
Webbsida, European Chemicals Agency (echa.europa.eu)
Webbsida, US EPA Substance Registry Services (ofmpub.epa.gov/sor internet/registry/substreg/home/
overview/home.do)
Webbsida, Chemical Abstracts Registry, American Chemical Society (www.cas.org)
Patty's Industrial Hygiene, 6th ed., Rose, Vernon, ed. ISBN: 978-0-470-07488-6
Casarett and Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons, 8th Ed., Klaasen, Curtis D., ed., ISBN:
978-0-07-176923-5.
Sikkerhetsdatablad, individuelle produsenter

Sikkerhetsdatablad utarbeidet av:
ChemTel Inc.
1305 North Florida Avenue
Tampa, Florida USA 33602-2902
Gratis ringe i nord-Amerika1-888-255-3924 Intl. +01 813-248-0573
Webbsida: www.chemtelinc.com


