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Handelsnavn: ifoam® Opplæring  B 40 ikke for  slukking 

 

 
 

Febbex® Internasjonal GmbH 

Honeywellstraße 2-6 
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Febbex® International GmbH (se ovenfor) 
+49 (0) 06181 / 49007- 80 

 

Side 1 av 4 

01. Emne/forberedelse & Selskapsbetegnelse: 
 
Handelsnavn: ifoam® Trening  B 40 

Produktbruk/klargjøring: Konsentrat for opplæring i bruk av slukkemidler 
Produsent/leverandør: Febbex® Internasjonale GmbH 

Gate/POB: Honeywellstraße 2-6 

Postnummer/by: D-63477 Maintal. Tyskland 

Kontakt for tekniske henvendelser: Febbex® International GmbH (se ovenfor) 
Telefon: +49 (0) 06181 / 49007- 80 

  
E-post:      febbex@febbex.com 

Vev:   www.febbex.com 

Nødtelefon: +49 (0) 06181 / 49007- 80 

02. Potensielle farer: 

Farebenevnelse: Ingen helsetruende effekter er kjent eller kan forventes hvis de brukes i 
samsvar med regelverket 

Tilleggsinformasjon for mennesker og miljø: Ikke slipp ut i åpent  vann 

03. Sammensetning/Detaljer om ingrediensene: 

Kjemisk karakterisering: Overflateaktivt middel som skummer, drikkevann, stabilisatorer 

Fri for fluor tenside, butylenglykol og fosfat! 

Farlige ingredienser: Ingen 

Klassifisering: Ikke underlagt spesifikk merking 

Ingredienser med foreskrevne EC-terskelverdier: Ingen 

Klassifisering: n/a, ikke farlig vare 

04. Førstehjelpstiltak: 

Etter innånding: Flytt personen ut i frisk luft 

Etter hudkontakt: Skyll med vann, bruk gjerne hudkrem 

Etter øyekontakt: Skyll med store mengder vann, kontakt lege om nødvendig 

Etter inntak: Rådfør med lege 

Merknad til lege: n/a 

05. Tiltak for brannslukking: 

Egnet slokkemiddel:  n/a, siden det er et slokkemiddel 

Uegnet slokkemiddel: n/a, siden det er et slokkemiddel 

Spesifikke farer ved middelet eller dets fremstilling, 
dets forbrenningsprodukt eller avgasser: 

Ingen, forbrenningsprodukter er CO 2 og H2O 

Spesifikt verneutstyr for brannmenn: n/a, siden det er et slokkemiddel 

Ytterligere merknad: n/a, siden det er et slokkemiddel 

06. Tiltak ved utilsiktet utgivelse: 

Personlige forholdsregler: Bruk vernehansker/vernebriller 

Forholdsregler for miljø: Ikke slipp konsentratet ut i vann 

Avfallshåndtering: Avfallhåndteres på en kontrollert måte 

mailto:febbex@febbex.com
http://www.febbex.com/


Sikkerhetsdatablad (ifølge EC No. 1907/2006) 

Handelsnavn: ifoam® Opplæring  B 40 ikke for  slukking 

 

 
 

Febbex® Internasjonal GmbH 

Honeywellstraße 2-6 

D-63477 Maintal, Tyskland-.Tyskland 

Febbex® International GmbH (se ovenfor) 
+49 (0) 06181 / 49007- 80 

 

Side 2 av 4 

Tilleggsinformasjon: se ovenfor 

07. Oppbevaring og lagring: 

Råd for lagring og håndtering: Hold beholder forseglet. Forhindre lekkasje 

Råd for brann- og eksplosjonsvern: Ingen 

Ytterligere råd: Ingen 

Lagringsforhold:  Beskytt mot frost 

Oppbevaringsrom og containerforhold: n/a 

Klassifisering av lagring VCI: n/a 

Spesiell bruk: na 

08. Begrensning og kontroll av eksponering/Personlig verneutstyr: 

Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen og/eller biologiske grenseverdier: 

Spesifikasjon: n/a 

Verdi: n/a 

Toppgrense: n/a 

Toksisitet av reproduksjon: n/a 

Grenseverdier for arbeidsplasser/tyske grenseverdier for arbeidsplassen i EF: 

Spesifikasjon: n/a 

Kortsiktig eksponeringsverdi (STEL): n/a 

Langsiktig eksponeringsverdi (8hTWA): n/a 

Merk "hud": n/a 

Begrensning og kontroll av eksponering: n/a 

Personlig verneutstyr: Vernebriller/hansker 

Åndedrettsvern: n/a 

Hender: Materiale av hansker: ingen detaljer 

Øyevern/kroppsbeskyttelse: n/a 

Detaljer om arbeidshygiene/ miljøverntiltak: Forhindre lekkasje, rengjør med vann etter hudkontakt 

Notat: ikke irriterende, ikke kaustisk 

09. Fysiske og kjemiske egenskaper: 

Utseende:  

Aggregeringstilstand: Væske, med lav viskositet 
Farge: Beige 

Lukt: Nøytral 

Sikkerhetsrelevante data:  

Eksplosjonsfare: n/a 

Nedre eksplosjonsgrense: n/a 

Øvre eksplosjonsgrense: n/a 

Damptrykk: n/a 

Tetthet: 1000 – 1050 g/l ved 20 °C 

Vannløselighet: > 98 % løselig 

pH-verdi (ved 20 °C, ved 10 g/l H2O): 7.0 ± 1.0 

Kokepunkt/rekkevidde: 100 °C 

Antennelsestemperatur: n/a 

Tenningspunkt: n/a 
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10. Stabilitet og reaktivitet: 

Spesielle forhold som bør unngås: n/a 

Stoffer som bør unngås: n/a 

Avfallsprodukter: Ingen, bare CO 2 og H2O 

11. Informasjon om toksikologi: 

Akutt oral toksisitet: 2000 mg/kg (Rotte) 

Hud: ikke irriterende (Kanin øye) 

Slimhinne: ikke irriterende (kanin) 

Praktiske erfaringer: se ovenfor 

Informasjon om ingredienser: se ovenfor 

12. Informasjon om økologi: 

Øko-toksisitet: Svært lett biologisk nedbrytbar i henhold til OECD 

Mobilitet/utholdenhet og nedbrytbarhet: > 98 % løselig, CSB 560 mg O2/ml 

Bioakkumuleringspotensial: se ovenfor 

Resultater av PBT-egenskaper: n/a 

Andre skadelige effekter: n/a 
 

13. Detaljer om avfallshåndtering: 

Anbefaling av preparat/beholder: Resirkulering, kastes som restavfall 

Avfallskode etter avfallskatalogforordningen                       160306 

(Emballasje og forurenset emballasje) 
 

14. Informasjon om transport: 

Landtransport ADR/RID: Ikke-farlig materiale i henhold til transportforskrifter 

 Klassifisering kategori: n/a Farenummer: n/a 

 UN-nr.: n/a Klassifiseringskode: n/a 

 Beskrivelse av varene: n/a Fareinduktor: n/a 

 Pakking: n/a Pakkegruppe: n/a 

 Fareetikett: n/a Begrenset antall: n/a 

Sjøtransport IMDG/GGVSee:  

 Klassifisering/IMDG-kode: n/a EmS: n/a 

 UN-nr.: n/a Marin forurensning: n/a 

 Beskrivelse av varene: n/a Fareinduktor: n/a 

 Pakkegruppe: n/a Fareetikett: n/a 

Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR klassifisering: 

 Kategori: n/a UN-nr.: n/a 

 Beskrivelse av varene: n/a Fareinduktor: n/a 

 Pakking: n/a Pakkegruppe: n/a 

 Fareetikett: n/a 
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15. Regelverk: 

Kjemisk sikkerhetsvurdering: WGK = 1 (selvklassifisering) Tyskland 

Klassifisering til EU-direktiver:  

 Kodebrev og farebetegnelser for varene: n/a, ikke-farlig vare 

 Farebestemmende komponenter for merkingen: Ingen 

 R-setning: Ingen 

 S-setning: Ingen 

EU-regelverk: Ingen Nasjonale forskrifter: Ingen 

Vannfareklasse: WGK = 1 (selvklassifisering) Tyskland 

Tekniske instruksjoner om luftkvalitet (TA Luft): n/a 

Forskrift om farlige hendelser (12. BImSchV): n/a 

Løsemiddelutslippsdirektivet (31. BImSchV): n/a 

Ansatte restriksjoner: n/a 
 

16. Annen informasjon: 

Sammenlignbare gjeldende EU-regelverk: n/a 

Bruksbegrensninger anbefalt av produsenten: Vær oppmerksom på informasjon fra produsenten 

Ytterligere informasjon: Flytende middel forårsaker sklifare 

Fri for fluortensider, butylenglykol og fosfat 

Er ikke gjenstand for spesifikk merking/ikke-farlig vare 

Blandingshastigheten kan justeres etter behov fra 0,1 til 6% 

Eksempel: 0,1 – 0,5 % som overflateaktivt middel 

Eksempel: 1% som applikasjon for trykkluftskum (CAF) 

Eksempel: 3 - 6% som skum-gel middel / brennbare væsker og faste stoffer 

 
Informasjonen som er angitt i dette sikkerhetsdatabladet svarer til vår nåværende kunnskapsstandard og overholder den nasjonale 
så vel som EU-lovgivningen. De gitte arbeidsforholdene til brukeren er ukjente for oss og utenfor vår kontroll. Uten skriftlig 
forhåndsgodkjenning skal produktet ikke brukes til andre formål enn det som er angitt i kapittel 1. Det er brukerens ansvar å 
overholde alle nødvendige lovbestemmelser. Informasjon gitt i dette sikkerhetsdatabladet beskriver sikkerhetskravene til 
produktet vårt, men vi tar ingen garanti eller forsikring om egenskapene. Informasjon refererer til vilkårene for produktet på 
leveringstidspunktet. 
 
Dette sikkerhetsdatabladet ble etablert ved hjelp av programvare. Ved manglende oppføringer i kapitlene 2, 3, 8, 15 og 16 
inneholder produktet ingen nevneverdige stoffer og er ikke gjenstand for spesifikk merking. 
 

Før bruk er brukeren forpliktet til å kjøre en prøve om effektiviteten og holdbarheten til ifoam Training B 40  Ved feil håndtering av 
ifoam®® Training B 40   påtar vi oss intet ansvar for skader eller følgeskader. 
 

ifoam® Opplæring  B 40 er ikke for  Slukking 

 
ifoam® Training B 40 er kun for trening  

 

 Sikkerhetsdatablad  
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