
2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av blandingen:
I henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008: Allergi i åndedrettssystemet

2.2 Etikettelementer:
Farepiktogram:

Signalord: Fare
Faresetning(er):
H334: kan forårsake allergi- eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
Sikkerhetssetning(er) (forebygging):
P261: unngå innånding av støv
P280: Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse. P285: i tilfelle utilstrekkelig 
ventilasjon, bruk åndedrettsvern
Sikkerhetssetning(er) (svar):
P304+P341: VED INNÅNDING: Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at 
vedkommende hviler i en stilling som letter pusten.
P342+P311: Kontakt lege hvis du opplever luftveissymptomer. P302+P352: VED HUDKON-
TAKT: Vask med mye såpe og vann.
Sikkerhetssetning(er) (avhending):
P501: Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter

2.3 Andre farer
Blandingen oppfyller ikke kriteriene for PBT- eller vPvB-stoff
Bakteriene i denne blandingen anses å tilhøre faregruppe 1 som definert av Advisory Committee 
on Dangerous Pathogens (ACDP) som "en biologisk agent som sannsynligvis ikke vil forårsake 
sykdom hos mennesker". Det bør IKKE antas. Men at denne organismen vil være ufarlig i alle 
situasjoner eller at infeksjoner aldri kan oppstå. Blandingen bør derfor ikke brukes av eller i 
nærvær av personer med nedsatt immunforsvar.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER
Det er ingen kjente farer forbundet med bruk av dette produktet. Se for øvrig pkt. 4, 7 og 8.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD

1. IDENTIFIKASJON AV PRODUKTET OG ANSVARLIG FIRMA

Produktnavn: SILOMAX STABIL

Produktbeskrivelse:
SILOMAX STABIL er en vannløselig blanding av melkesyreproduserende bakterier til bruk som 
ensileringsmiddel.

Ansvarlig firma:
Spesialvarer
Strømsveien 322
1081 OSLO
 22 20 80 80
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4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Ved inhalering:
Oppsøk frisk luft. Gi passende førstehjelp hvis pasienten ikke puster. Gi oksygen hvis pasienten 
har problemer med å puste selv.

Ved hudkontakt:  Vask med såpe og rikelige mengder vann.

Ved øyekontakt:  Skyll øynene med rikelig mengder vann i minst 15 min.

Ved svelging:
Skyll munnen med vann, gitt at pasienten er bevisst. Ring lege. Vask klær som har vært i kontakt 
med stoffet før gjenbruk.

Produktets bestanddeler
Frysetørkede melkesyrebakterier: 
Lactobacillus brevis DSMZ 21982
Lactobacillus Casei DSMZ 28872      
Bærestoff/vannløselig sukker            

20-80% 
10-20%
0-70%

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Brannslukkingsmedier:  Vann, karbondioksid, pulver eller skum.

Spesielle slukkingsprosedyrer:
Bruk egnet åndedrettsvern og beskyttelsesklær for å hindre kontakt med hud og øyne.

Spesielle brann- og eksplosjonsfarer:  Utslipp av giftig tåke ved brann.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler:
Ventiler området. Bruk passende beskyttelsesutstyr. Støvsug opp pulver med egnet støvsuger 
for å forhindre støvdannelse.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndtering:
Unødig kontakt med produktet, eller inhalering av støv fra enzympulver bør unngås. Det er 
anbefalt å bruke egnet
beskyttelsesutstyr (se pkt 8).

Lagring:
Produktet skal lagres under normalt tørre omgivelser og ved temperaturer som ikke overskrider 
25°C .

Holdbarhet:
Produktet er holdbart i minimum 18 måneder under normalt tørre lagringsforhold.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Ventilasjon:
Ved håndtering av stoffet på steder der det er fare for utslipp av støv ved utblanding, skal det 
ventileres tilstrekkelig slik at eksponering for støv blir redusert til et minimum.

Åndedrettsvern:  Passende vern i henhold til EN149 FFPI skal brukes

Håndbeskyttelse:  Gummihansker.
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Øyebeskyttelse:  Vernebriller som er i henhold til EN166 IF.

Hudbeskyttelse:  Vanlig kjeledress eller lignende

Følgende punkter kan i tillegg tas hensyn til ved bruk av produktet:
• Unngå inhalering og kontakt med øyne, hud og klær.
• Unngå langvarig og gjentakende eksponering for stoffet.
• Rengjør godt etter bruk.
• Hold innpakningen godt forseglet og lagre på et tørt og kjølig sted.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
Form og utseende: Hvitt pulver.
Kokepunkt:                                              N/A
Fordampningstrykk:                          N/A
Fordampningstetthet(luft=1):     N/A
Vannløslighet:                                       Løselig.
Tetthet:                                                     700-750 KG/M3

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet:
Stabil under normalt tørre lagringsomgivelser.

Unngå:
Fuktighet.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE
Det er ingen helsefare forbundet med bruk av stoffet.

12. MILJØOPPLYSNINGER
Ingen spesielle hensyn forbundet med stoffet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL
I henhold til kommunale lover og regler og håndtering av restavfall.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT
Kontakt Spesialvarer telefon 22 20 80 80

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER
Se punkt 8.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HELSE, MILJØ OG                  
SIKKERHET

Informasjonen i dette HMS-databladet har blitt gitt på grunnlag av nåværende viten, og gjelder 
kun for produktet databladet har blitt utarbeidet for. Vi kan ikke ta ansvar for bruk av produktet. 
Bruker er ansvarlig for at produktet blir brukt som anvist og at de riktige forhåndsregler ved bruk 
er tatt.
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