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Avsnitt 1: Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma
· 1.1 Produktidentifikator
· Handelsnavn: Cartridges & Pellets, Division 1.4
· Relevante, identifiserte anvendelser av stoffet eller stoffblandingen, samt anvendelser som frarådes
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

· Bruk av stoffet/ tilberedning Eksplosivt produkt.
· 1.3 Enkeltopplysninger om foretaket som leverer sikkerhetsdatabladet
· Produsent/leverandør:
Owen Oil Tools LP
12001 County Road 1000
P.O. Box 765
Godley, TX 76044 USA
Phone: (817) 551-0660

· 1.4 Nødnummer:
ChemTel Inc.
(800)255-3924, +1 (813)248-0585

Avsnitt 2: Viktigste faremomenter
· 2.1 Klassifisering av stoff eller stoffblanding
· Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

Eksploderende bombe

Expl. 1.4 H204 Fare for brann eller utkast av fragmenter.

Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

· Klassifisering iht. europeisk direktiv 67/548/EEC eller 1999/45/EC
R5-44: Eksplosjonsfarlig ved oppvarming. Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
· Spesielle fareinformasjoner for mennesker og miljø:
Produktet må merkes ifølge beregningsprosedyren fastlagt i " EFs almennr direktiv for klassifisering av tilberedninger" - siste
gyldige versjon.
· Klassifiseringssystem:
Klassifiseringen tilsvarer aktuelle EF-lister, men er supplementert med informasjoner fra faglitteratur og bedriftsinformasjoner.

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

GHS01

· Signalord Advarsel
· Advarselsetninger
H204 Fare for brann eller utkast av fragmenter.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
· Sikkerhetssetninger
P210 Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P250 Må ikke utsettes for sliping/støt/friksjon.
P280 Bruk ansiktsskjerm.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P371+P380+P375 Ved større brann og store mengder: Evakuer området. Bekjemp brannen på avstand på grunn av

eksplosjonsfare.
P401 Oppbevares i henhold til lokale/regionale/nasjonale/internasjonale forskrifter.
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· Ytterligere informasjoner:
EUH044 Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.
EUH209 Kan bli meget brannfarlig ved bruk.
· Farebetegnelse:
· 2.3 Andre farer
· Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke brukbar.
· vPvB: Ikke brukbar.
· Eksplosiv produktmerknad
FOREBYGGNG AV ULYKKER VED BRUK AV EKSPLOSIVER - Forebyggingen av ulykker ved bruk av eksplosiver er et
resultat av nøye planlegging og observering av den mest kjente praksisen. Brukeren av eksplosiver må huske at han har med
en mektig kraft å gjøre, og at ulike enheter og metoder har blitt utviklet for å hjelpe ham i å styre denne kraften. Han bør innse
at denne styrken kan enten drepe eller skade både ham og hans medarbeidere, om den styres feil.
ADVARSEL – Alle eksplosiver er farlige og må håndteres svært varsomt og forsiktig, og brukes kun når man følger godkjente
sikkerhetsprosedyrer enten med eller kompetente, erfarne personer i samsvar med alle gjeldende føderale, statlige og lokale
lover, forskrifter eller forordninger. Om du har noen spørsmål eller er usikker på hvordan man bruker et eksplosivt produkt,
IKKE BRUK DET før du har konsultert med dine overordnede, eller produsenten hvis du ikke har en overordnede. Om din
overordnede har noen spørsmål eller er usikker, bør han ta kontakt med produsenten før bruk.

Avsnitt 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
· 3.2 Blandinger
· Beskrivelse: Blanding av nedenstående oppførte stoffer med ufarlige tilsetninger.
· Farlige innholdsstoffer:
CAS: 121-82-4
EINECS: 204-500-1

perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
T R25; E R2
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301

N/A%

CAS: 2691-41-0
EINECS: 220-260-0

octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5,7-tetrazocine
T R24; Xn R22; E R2
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311

N/A%

CAS: 20062-22-0
EINECS: 243-494-5

2,2',4,4',6,6'-hexanitrostilbene
T R25; E R2
Expl. 1.1, H201
Acute Tox. 3, H301

N/A%

CAS: 38082-89-2 2,6-bis(picrylamino)-3,5-dinitropyridine (PYX)
E R2
Expl. 1.1, H201

N/A%

CAS: 9004-70-0
EC nummer: 603-037-0

Nitrocellulose, colloided, granular
E R3
Expl. 1.1, H201

N/A%

CAS: 55-63-0
EINECS: 200-240-8

glyceroltrinitrat
T+ R26/27/28; E R3; N R51/53

R33
Unst. Expl., H200
Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 2, H411

Flam. Liq. 2, H225

N/A%

CAS: 7757-79-1
EINECS: 231-818-8

potassium nitrate
O R8
Ox. Sol. 2, H272

N/A%
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CAS: 84-74-2
EINECS: 201-557-4

dibutylftalat
T Repr. Cat. 2, 3 R61; Xn R62; N R50
Repr. 1B, H360Df
Aquatic Acute 1, H400

N/A%

CAS: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3

carbon
Xi R36/37
Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

N/A%

CAS: 7704-34-9
EINECS: 231-722-6

sulfur
Xi R38
Skin Irrit. 2, H315

N/A%

· 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: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpå.
· Etter øyekontakt:
Fjern eventuelt kontaktlinser hvis brukes.
Skyll øynene med åpne øyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besvær tilkall lege.
· Etter svelging:
Skyll munnen og drikk rikelig med vann.
Ikke få pasienten til å kaste opp. Tilkall lege straks.
· 4.2 De viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket
Fare for eksplosjon eller ødeleggende skade ved feilbehandling.
· Farer Fare for eksplosjon eller ødeleggende skade.
· 4.3 Indikasjon på omgående medisinsk hjelp eller påkrevet spesialbehandling
Produktet kan forårsake fysiske skader ved feilbehandling. Behandling mot disse skadene bør baseres på eksplosjon og
kompresjonseffekter.

Avsnitt 5: Tiltak ved brannslukning
· 5.1 Slokkemiddel
· 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 Spesielle farer som oppstår pga. substanser eller blandinger
Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.
· 5.3 Informasjon vedr. brannbekjempelse
· 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.
Brennbarhets klassifisering: (definert av 29 CFR 1910.1200) Eksplosiv. Kan eksplodere ved oppvarming. Enkelte enheter vil
eksplodere tilfeldig. Masse eksplosjon av flere enheter er mulig under visse betingelser. Brennende materiale kan produsere
giftige og irriterende gasser. I uvanlige tilfeller kan splinter bli kastet fra eksploderende enheter i tilfellet opphopning. Se 2012
Beredskaps brukerhåndbok for ytterligere informasjon.
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Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
· 6.1 Personlige vernetiltak, verneutstyr og prosedyrer ved nødsituasjoner
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.
Ta på beskyttelsesdrakt. Hold ubeskyttede personer borte.
· 6.2 Miljøverntiltak:
La ikke produktet komme ned i kloakk/overflatevann/grunnvann.
Ansvarlige myndigheter varsles hvis produktet er kommet ned i vassdrag eller kloakk.
· 6.3 Metoder og materiale for oppsamling og opprensing:
Ta opp mekanisk.
Fyll produktet i beholdere som er egnet for recycling eller bortskaffelse.
Bortskaff kontaminert matereriale som avfall i.h.t. punkt 13.
· 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.

Avsnitt 7: Håndtering og oppbevaring
· 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Håndter forsiktig - unngå støt, gnissing og slag.
· Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern:
Beskytt mot varme.
Unngå slag og gnissing.
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Bruk eksplosjonsbeskyttede apparater/armaturer og gnistfritt verktøy.
Må bare brukes i eksplosjonsbeskyttede lokaler.
Det må sørges for en nødkjøling i tilfelle av brann i omgivelsene.

· 7.2 Vilkår for sikker lagring, inkl. eventuelle inkompatibiliteter
· Lagring:
· Krav til lagerrom og beholdere:
Lagres på et kjølig sted.
Bruk bare beholdere som er spesielt tillatt for stoffet/produktet.
Unngå lagring i nærheten av ekstrem varme, antenningskilder eller åpne flammer.
· Informasjoner om felles lagring:
Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.
Lagres adskilt fra næringsmidler.
· Ytterligere informasjoner om lagervilkårene:
Lagres kjølig og tørt i godt tillukkede beholdere.
Beskyttes mot varme og direkte solpåvirkning.
· 7.3 Spesiell sluttbruk Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr
· Ytterligere informasjoner om utforming av tekniske anlegg: Ingen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
· 8.1 Kontrollparametere
· Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som må overholdes:
121-82-4 perhydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine
AG Langtidsverdi: 1,5 mg/m³

H
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55-63-0 glyceroltrinitrat
AG Langtidsverdi: 0,27 mg/m³, 0,03 ppm

H
84-74-2 dibutylftalat
AG Langtidsverdi: 3 mg/m³
· Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.
· 8.2 Begrensning og kontroll av eksponering
· 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 øynene.
Støv/røyk/tåke må ikke innåndes.
· Åndedrettsvern:
Ikke nødvendig ved normal bruk.
Åndedrettsbeskyttelse ved høye konsentrasjoner.
Det anbefales å bruke pustemasker dersom man skulle søle ut produktet.
· Håndvern:

Beskyttelseshansker

Benytt beskyttelsehansker ved håndtering av ødelagte enheter.
Hanskematerialet må være ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.
På grunn av manglende tester kan det ikke gis noen anbefaling om hanskemateriale for produktet /tilberedningsprosessen/
kjemikalieblandingen.
Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, gjennomtrengelighet og degradering.
· hanskemateriale
Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men også av andre kvalitetskjennetegn og er forskjellig fra
produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan holdbarheten av hanskematerialet
ikke forhåndsberegnes, og denne må testes før bruk.
· gjennomtrengingstid for hanskemateriale
Den nøyaktige holdbarhetstiden må bringes på det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.
·Øyevern:

Vernebrille

· Kroppsvern: Arbeidsbeskyttelsesdrakt
· begrenset og kontrollert miljøeksponering Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· Risikomanagementtiltak
Informasjoner ekstra, se kapittel 7.
Det skal etableres for alle aktiviteter i organisasjonen hvor dette produktet brukes.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
· 9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
· alminnelige opplysninger
· Utseende:
Form: Fast stoff
Farge: Lysegrå

· Lukt: Uten lukt
· Luktterskel: Ikke bestemt.
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· pH-verdi: Ikke brukbar.

· Tilstandsendring
Smeltepunkt/smelteområde: Ikke bestemt.
Kokepunkt/kokeområde: Ikke bestemt.

· Flammepunkt: Ikke brukbar.

· Antennelighet (fast, gassformet): Ikke bestemt.

· Antennelsestemperatur: Ikke bestemt.

· Spaltningstemperatur: Ikke bestemt.

· Selvantennelighet: Produktet er ikke selvantennelig.

· Eksplosjonsfare: Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder
Eksplosjonsfarlig ved oppvarming

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

· Damptrykk: Ikke brukbar.

· Tetthet: Ikke bestemt.
· relativt tetthet Ikke bestemt.
· damptetthet Ikke brukbar.
· fordampningshastighet Ikke brukbar.

· Løslighet i / blandbarhet med
vann: Løslig.

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

· Løsningsmiddelandel:
Andel faste stoffer: Ikke bestemt.

· 9.2 Annen informasjon Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet
· 10.2 Kjemisk stabilitet
· Termisk spaltning / vilkår som må unngås: Ingen spaltning ved formålsriktig lagring og håndtering.
· 10.3 Mulighet for farlige reaksjoner
Kan reagere heftig med surstoffrikt (brannfremmende) materiale. Eksplosjonsfare.
Eksplosjonsfare.
Sterk exoterm reaksjon med syrer.
· 10.4 Forhold som bør unngås
Bruk av åpen ild forbudt - røyking forbudt.
Lagres adskilt fra oksydasjonsmidler.
Beskytt mot varme og direkte solpåvirkning.
Patronen kan detonere hvis den er punktert eller alvorlig skadet.
· 10.5 Inkompatible materialer: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 10.6 Farlige nedbrytningsprodukter:
Kullmonoksyd og kulldioksyd
Nitrose gasser
Giftig metalloksydrøyk
Antennelige gasser/damper
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Irriterende gasser/damper

Avsnitt 11: Opplysninger om helsefare
· 11.1 Informasjon om toksikologiske virkninger
· Akutt toksisitet:
· Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
55-63-0 glyceroltrinitrat
Oral LD50 115 mg/kg (mouse)

105 mg/kg (rat)
Dermal LD50 29 mg/kg (rat)

280 mg/kg (rabbit)
84-74-2 dibutylftalat
Oral LD50 8000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 20000 mg/kg (rabbit)
· Primær irritasjonsvirkning:
· på huden: Ingen irriterende virkning.
· på øyet: Kan irritere øynene.
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserende virkning kjent
· Ytterligere toksikologiske henvisninger:
Ved sakkyndig omgang og formålsriktig bruk har produktet, etter våre erfaringer og etter de informasjoner som foreligger hos
oss, ingen helseskadelige virkninger.
Normal håndtering av ikke-utfoldet produkt utgjør liten eller ingen helsefare. Man bør unngå innånding, bruk passende
åndedrettsvern ved utsettes av de kjemiske ingredienser fra produktet oppgitt ovenfor i TLVer eller når de utsettes for etter-
tenning av biprodukter. Dette produktet er et fast materiale som inneholder de forskjellige komponenter innenfor et metallskall.
Derfor, ved normal håndtering av dette produktet, vil ingen eksponering mot eventuelle skadelige materialer oppstå. Når
produktet brukes, kan partikler genereres som kan være irriterende for øyne og luftveier.

Avsnitt 12: Miljøopplysninger
· 12.1 Giftighet
· Akvatisk toksisitet:
Produktet innholder miljøfarlige stoffer.
Data som omfattes er ikke tilgjengelig for produktet. Leachates av metallkomponenter kan være skadelig eller giftig for
vannlevende organismer og vannfugler. Innsamling og deponering av patroner anbefales. Bly og nikkel er spesielt problematisk
i mange økosystemer.
· 12.2 Persistens og nedbrytbarhet måtelig/delvis biologisk nedbrytbar
· 12.3 Bioakkumulasjonspotensial Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
· 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
·Økotoksiske virkninger:
· Bemerkning: skadelig for alger
· Ytterligere økologiske informasjoner:
·Generelle informasjoner:
Uttalelsen er basert på egenskapene ved de enkelte komponenter.
Produktet inneholder tungmetaller. Bør ikke tilføres miljøet. Det kreves spesielle forbehandlingstiltak.
Vannfareklasse 3 (D) (Selvklassifisering): meget farlig for vann
Ikke la stoffet komme ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker, heller ikke i små mengder.
Fare for drikkevann allerede ved utstrømning av meget små mengder i marken.
På grunnlag av foreliggende data for eliminerbarhet/nedbrytning og biologisk akkumuleringspotensiale kan miljøskader på lang
sikt ikke utelukkes.
· 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
· PBT: Ikke brukbar.
· vPvB: Ikke brukbar.
· 12.6 Andre skadelige virkninger Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
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Avsnitt 13: Fjerning av kjemikalieavfall
· 13.1 Metoder for avfallsbehandling
· Anbefaling:
Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Må ikke komme ned i kloakk.
Må overgis til spesialbehandling, i overensstemmelse med myndighetenes forskrifter.
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: Opplysninger om transport
· 14.1 UN-nummer:
· ADR, IMDG, IATA UN0352
· 14.2 Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse
· ADR UN0352 ARTICLES, EXPLOSIVE, N.O.S. (RDX, HMX, HNS,

PYX, C-4, Black Powder or Smokeless Powder, as appropriate
to composition)

· IMDG Articles, Explosive, n.o.s. (RDX, HMX, HNS, PYX, C-4, Black
Powder or Smokeless Powder, as appropriate to composition)

· IATA Articles, explosive, n.o.s. (RDX, HMX, HNS, PYX, C-4, Black
Powder or Smokeless Powder, as appropriate to composition)

· 14.3 transport fareklasser
· ADR, IMDG, IATA

· klasse 1.4D
· Fareseddel 1.4D
· 14.4 Emballasjegruppe:
· ADR, IMDG, IATA II
· 14.5 Miljøfarer:
·Marine pollutant: Nei
· Spesielle merking (IATA):

Cargo Aircraft Only.

· 14.6 Særskilte forholdsregler for bruker Ikke brukbar.
· EMS-nummer: F-A,S-Q
· 14.7 Transport i bulk iht. anneks II til MARPOL 73/78 og til
IBC-koden Ikke brukbar.

· Transport/ytterligere informasjoner:
· ADR
· Begrenset mengde (LQ) 0
· Transportkategori 2
· Tunnel restriksjonskode E

(fortsatt på side 9)
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· UN "Model Regulation": UN0352, Articles, explosive, n.o.s. (RDX, HMX, HNS, PYX, C-4,
Black Powder or Smokeless Powder, as appropriate to
composition), 1.4D, II

Avsnitt 15: Opplysninger om lover og forskrifter
· 15.1 Helse-, sikkerhets- og miljøforskrifter/lovgivning som gjelder spesielt for stoffet eller stoffblandingen
· Andre forskrifter, restriksjoner og forbudsforordninger
· Stoffer som gir stor grunn til bekymring iflg. REACH, artikkel 57
84-74-2 dibutylftalat

· 15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering: En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført.

Avsnitt 16: Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet
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
H200 Ustabile eksplosive varer.
H201 Eksplosjonsfarlig; fare for masseeksplosjon.
H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H272 Kan forsterke brann; oksiderende.
H300 Dødelig ved svelging.
H301 Giftig ved svelging.
H310 Dødelig ved hudkontakt.
H311 Giftig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H330 Dødelig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H360Df Kan gi fosterskader. Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.
H373 Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

R2 Eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder
R22 Farlig ved svelging
R24 Giftig ved hudkontakt
R25 Giftig ved svelging
R26/27/28 Meget giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
R3 Meget eksplosjonsfarlig ved støt, gnidning, ild eller andre antennelseskilder
R33 Kan opphopes i kroppen ved gjentatt bruk
R36/37 Irriterer øynene og luftveiene
R38 Irriterer huden
R50 Meget giftig for vannlevende organismer
R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R61 Kan gi fosterskader
R62 Mulig fare for skade på forplantningsevnen
R8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer

· Forkortelser og akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (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
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists
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)
NFPA: National Fire Protection Association (USA)
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HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
Expl. 1.1: Explosives, Division 1.1
Expl. 1.4: Explosives, Division 1.4
Unst. Expl.: Explosives, Unstable explosives
Flam. Liq. 2: Flammable liquids, Hazard Category 2
Ox. Sol. 2: Oxidising Solids, Hazard Category 2
Acute Tox. 2: Acute toxicity, Hazard Category 2
Acute Tox. 3: Acute toxicity, Hazard Category 3
Acute Tox. 1: Acute toxicity, Hazard Category 1
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
Repr. 1B: Reproductive toxicity, Hazard Category 1B
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
STOT RE 2: Specific target organ toxicity - Repeated exposure, Hazard Category 2
Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
Aquatic Chronic 3: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 3


