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Fra vår mottakskontroll: medisiner/lab kjemikalier eller 
kanskje eksplosiver? Hvordan er slikt avfall merket?
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Fra vår mottakskontroll:
SDS fra Merck Life Science AS for dinitrofenyldrazin

Revisjonsdato: 10.06.2022:

Avsnitt 1.2: bruksområde: labkjemikalier, produksjon 
av stoffer

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon 

H206:Fare for brann, trykkbølge eller utkast av 
fragmenter; økt risiko for eksplosjon dersom 
desensibiliseringsmiddelet reduseres.

H302:Farlig ved svelging

Merking med piktogram: 

Avsnitt 10:Stabilitet og reaktivitet

10.1: Eksplosjonsfarlig ved oppvarming i lukket rom.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

UN: 3380, Transportklasse 4.1

Desensiterte eksplosiver, fast stoff.

Labkjemikalier?

Medisiner?
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Fra vår mottakskontroll

Merk dato!

SDS fra Merck Life Science AS for Kalium (poly)sulfid

Revisjonsdato: 27.08.2022

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

H252: Selvopphetende i store mengder; kan 
selvantenne.

H314: Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H400: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv 
i vann.

P235: Oppbevares kjølig

Avsnitt 7, 7.2: «Storage class: Pyrophoric and 
self-heating hazardous material»

Avsnitt 14: Transportopplysninger

ADR/RID: UN 1382  

Transportklassifissering: 4.2: Selvantennende 
stoffer

7122 sterkt reaktivt stoff 
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SDS fra Fisher Scientific UK

Revidert: 31.12.2020:

Avsnitt 2: Merking og Klassifisering av 
stoffet:

H272: Kan forsterke brann; oksiderende.

H301:Giftig ved svelging.

H314:Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.

H340:Kan gi genetiske skader 

H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i 
vann.

Avsnitt 10: Stabilitet: Kan være eksplosivt ved 
oppvarming.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

UN: 1439   Klasse: 5.1 Oksiderende

7122 sterkt reaktivt stoff

Fra vår mottakskontroll:


