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The Dow Chemical Company oppfordre og forventer at HMS-databladet leses og forstås, da 
dokumentet inneholder vesentlig informasjon. Vi venter at dere følger forholdsreglene angitt i HMS-
databladet, med mindre dere bruksforhold skulle nødvendiggjøre andre passende metoder eller tiltak. 

1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma 

Produktnavn
DOWCAL* N Heat Transfer Fluid

Bruk av stoffet/stoffblandningen  
 Brukes som varmeoverføringsvæske i lukkede kretssystemer. 1005252 Produktet kan brukes som 
varmeoverføringsvæske hvor der er risiko for kontakt med matvarer og som et produkt til bruk ved 
neddypping- eller sprøytenedfrysing av pakket kjøtt og pakket fjærfe. Dow anbefaler at produktet 
brukes i overensstemmelse med den listeførte bruk. Om bruken ikke er i overenstemmelse med Dow's 
oppgitte bruk, kontakt vennligst Dow's Customer Information Group.

LEVERANDØR
The Dow Chemical Company 
2030 Willard H. Dow Center 
48674  Midland, MI 
USA 

Kundeinformasjon: 800-258-2436
For opplysninger om dette HSM-datablad kontakt: SDSQuestion@dow.com 

NØDTELEFONNUMMER, SOS ALARM
Nødtelefonnummer 24 timer: 989-636-4400 
Lokal kontakt i nødstilfelle: '+46-8-4542355 

2. Viktigste faremomenter 

Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til norske kriterier. 

Komponent Mengde Klassifisering CAS # EC-nr.
Propylenglykol# > 95,0 % Ikke klassificert 57-55-6 200-338-0 

# Stof(fer) tildelt administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfæren.

HMS-Datablad
The Dow Chemical Company

3. Stoffblandningers sammensetning og stoffenes klassifisering
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4. Førstehjelpstiltak 

Øyekontakt: Skyll øynene grundig med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser etter de første 1-2 
min og fortsett å skylle i flere minutter. Hvis virkninger inntreffer kontakt lege, fortrinnsvis en øyelege.   
Hudkontakt: Vask av under rennende vann eller dusj.   
Innånding: Gi personen tilgang til frisk luft, kontakt lege dersom det oppstår ettervirkninger.   
Svelging: Ingen akutt medisinsk behandling nødvendig.   
Beskjed til lege: Ingen spesiell motgift.  Ved eksponering bør behandlingen fokusere på kontroll av 
symptomer og pasientens kliniske symptomer.   

5. Tilltak ved brannslukning 

Slokkemidler: Vanntåke eller tynn spraying.  Pulverbrannslukningsapparat.  CO2-
brannslukningsapparat.  Skum.  Bruk ikke direkte vannstråle.  Kan spre ild.  Alkoholbestandig skum 
(ATC type) foretrekkes. Universell syntetisk skum (inklusiv AFFF) eller proteinskum kan brukes men vil 
være mindre effektiv.   
Prosedyrer ved brandslokking: Mennesker må holde avstand. Isoler brannområdet og forby 
unødvendig tilgang.  Beholdere som blir utsatt for brann avkjøles med vanntåke til brannen er slokket 
og det ikke lenger er noen fare for ny antennelse.    Bekjemp brannen fra et beskyttet område eller 
sikker avstand. Overvei bruk av ubemannet slangeholder eller vannkanondysespiss.  Evakuer 
øyeblikkelig alt personale fra området hvis det oppstår økende lyd fra sikkerhetsventilen, eller dersom 
beholderen misfarges.  Brennende væsker kan slokkes med vann.    Unngå bruk av vann i hel stråle 
som muligjør spredning av brannen.    Beholdere fjernes fra området, om dette kan gjøres uten fare.  
Brennende væsker kan fjernes ved å spyle med vann, for å beskytte personale og redusere skade på 
eiendom.   
Særlig  beskyttelsesutstyr for brannmen: Bruk oksygenflaske og vernetøy for brannslokking (hjelm, 
jakke, bukse, støvler og hansker).  Hvis beskyttende utstyr ikke er tilgjengelig eller ikke brukes, utfør 
brannslokkingen fra et beskyttet sted eller på sikker avstand.   
Brann- og eksplosjonsfare: I en brannsituasjon kan beholderen sprekke på grunn av gassdannelse.  
Kraftig dampdannelse eller erupsjon kan forekomme dersom vann tømmes direkte i varme væsker.   
Helsefarlige forbrenningsprodukter: Ved brann kan røyken inneholde det opprinnelige stoffet i 
tillegg til forbrenningsprodukter av forskjellig sammensetning som kan være giftige og/eller irriterende.  
Forbrenningsprodukter kan inneholde, men er ikke begrenset til:  Karbonmonoksid.  Karbondioksid.   

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 

Tiltak ved utslipp af materialet: Små spill:  Suges opp med materialer som:  Kattestrø.  Sagmugg.  
Vermikulitt.  Zoerb-all (R).  Samles opp i passende og godt merkede beholdere.  Store spill:  Grøft til 
lagring av utslipp.  Se del 13, Forholdsregler ved kassering, for ytterligere informasjon.   
Personlige forholdsregler: Unødvendig og ubeskyttet personell må forhindres fra å gå inn på 
området.  Bruk hensiktsmessig sikkerhetsutstyr. For ytterligere informasjon, se Del 8, 
Eksponeringsforskrifter/Personlig verneutstyr.   
Miljømessige forholdsregler: La ikke stoffet komme ned i grunnen, i grøfter, kloakkledninger, kanaler 
og/eller grunnvann. Se del 12, Økologisk informasjon.   

7. Håndtering og oppbevaring 

Håndtering
Generel håndtering: Krever ingen spesielle forholdsregler.  Hold beholdere tett lukket når de ikke er i 
bruk.  Utslipp av disse organiske materialer på varme fibrøse isolasjoner kan føre til senkning av 
selvantennelsestemperaturen hvilket kan resultere i selvantennelse.  Se Del 8, Eksponeringskontroll 
og personlig verneutstyr   
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Lagring
Må ikke oppbevares i:  Åpne beholdere uten etikett.  Oppbevares i følgende materialer:    Opbevares i 
tett lukket emballasje.  Må bare brukes med tilstrekkelig ventilasjon.  Mer konkrete opplysninger finnes 
i avsnitt 10.  Ytterligere informasjon angående lagring av dette produktet kan fås ved å kontakte salgs- 
eller kundeservice hos Dow.   

8. Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr 

Grenseverdier

Komponent Grenseverdi
er

Type  Verdi

|

Propylenglykol WEEL TWA Aerosol 10 mg/m3     
|

Personlig beskyttelse
Øye/ansiktsbeskyttelse: Bruk sikkerhetsbriller.  Vernebriller må være i overensstemmelse med EN 
166 eller liknende.   
Beskyttelse av huden: Bruk rene, langermede heldekkende klær.   

Håndbeskyttelse: Bruk hansker som er kjemisk resistente mot stoffet dersom langvarig eller 
hyppig eksponering kan forekomme.  Bruk hansker som er motstandsdyktige mot kjemikalier i 
følge standard EN 374: Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer.  Eksempler på 
egnede barrierematerialer for hansker inkluderer:  Butylgummi.  Naturlig gummi (lateks).  
Neopren.  Nitril/butadiengummi (nitril eller NBR).  Polyetylen.  Etylvinylalkohollamninat (EVAL).  
Polyvinylalkohol (PVA).  Polyvinylklorid (PVC eller vinyl).  Når forlenget eller hyppig kontakt 
finner sted, anbefales det at man bruker en hanske av beskyttelsesklasse 4 eller høyere 
(gjennomtrengningstid er høyere enn 120 min i følge EN 374).  Når det kun forventes kortvarig 
kontakt, anbefales det at man bruker hansker av beskyttelsesklasse 1 eller høyere 
(gjennomtrengningstid høyere enn 10 min i følge EN 374).  BEMERK: Ved utvelgelse av 
hansker må dere ta hensyn til arbeidets art, varighet for bruk, alle relevante arbeidsstedforhold 
som: Andre kjemikalier som brukes, fysiske krav (beskyttelse mot snitt-/stikksår, 
fingerferdighet, varmebeskyttelse), potensiell reaksjon på hanskematerialer så vel som 
instruksjoner/spesifikatsjoner fra hanskeleverandøren.   

Åndedrettsvern: I tilfelle av fare for overskridelse av de administrative normer for forurensning brukes 
åndedrettsvern. Hvor ikke noen normer er fastsat brukes åndedrettsvern i tilfelle av skadelige effekter 
såsom luftveisirritasjon eller ubehag, eller hvor prosedyren for risikovurdering indikere nødvendigheten 
av åndedrettsvern.  Bruk en godkjent partikkelgassmaske i tåkete områder.  Bruk følgende CE 
godkjente vernemaske med filter.  Kombifilter AP2, organiske stoffer med partikkelfilter.   
Svelging: Bruk god personlig hygiene. Mat må verken inntas eller lagres på arbeidsområdet. Vask 
hendene før du røker eller spiser.  

Ventilasjon
Ventilasjon: Bruk punktavsug eller annen mekanisk ventilasjon til å opprettholde de nivåer som spres 
gjennom luften under de fastsatte normer for fourensning. Hvor ikke noe normer er fastsat burde 
allmenn ventilasjon være tilstrekkelig ved de fleste arbeidsopgaver.  Lokale avtrekk kan være 
nødvendig ved enkelte operasjoner.   

9. Fysiske og kjemiske egenskaper 

Fysisk form væske 
Farge fargeløs 
Lukt luktfri
Flammepunkt - lukket beger 104 °C Pensky-Martens Closed Cup ASTM D 93 (basert på 

hovedingrediensen) 
Flammepunkt i luft Laveste: 2,6 %(V) Litteraturdata  (propylenglykol)

Høyeste: 12,5 %(V) Litteraturdata  (propylenglykol)    
Tenntemperatur: 371 °C Litteraturdata (propylenglykol)
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Damptrykk 2,2 mmHg Litteraturdata
Kokepunkt (760 mmHg) 152 °C Litteraturdata .    
Damptetthet (luft=1): >1,0 Litteraturdata
Egenvikt (H2O = 1) 1,05  20 °C/20 °C Litteraturdata
Frysepunkt underkjøles
Smeltepunkt ikke anvendelig på væsker
Løselighet i vann (vekt%) 100 % Litteraturdata
pH 10,0 Litteraturdata
Kinematisk viskositet 43,4 cSt @ 20 °C Litteraturdata

10. Stabilitet och reaktivitet 

Stabilitet/ustabilitet
Stabil under anbefalte oppbevaringsforhold. Se kapittel 7 om oppbevaring.  Hygroskopisk   
Forhold som må unngås: Produktet kan brytes ned hvis det utsettes for høye temperaturer.  
Gassdannelse under nedbryting kan forårsake trykk i lukkede systemer.  Unngå direkte sollys eller 
ultrafiolette kilder.  

Materialer som bør unngås: Hvis støv dannes:  Sterke syrer.  Sterke baser.  Sterke 
oksydasjonsmidler.   

Farlig polymerisering. 
Vil ikke forekomme.   

Termisk nedbrytning 
Nedbrytingsstoffer avhenger av temperatur, lufttilførsel og tilstedeværelse av andre stoffer.  
Nedbrytningsprodukter kan inkludere og er ikke begrenset til:  Aldehyder.  Alkoholer.  Eter.  Organiske 
syrer.   

11. Opplysninger om helsefare 

Akutt toksisitet 
Svelging 
Svært lav giftighet ved inntak.  Skadelige effekter ikke forventet ved inntak av små mengder.   
LD50, rotter, hundyr  20.300 mg/kg
Øyekontakt 
Kan forårsake midlertidig lett irritasjon i øynene.  Skade på hornhinnen er usannsynlig.   
Hudkontakt
Langvarig kontakt er hovedsakelig ikke- irriterende for huden.  Gjentatt kontakt kan forårsake flassing 
og oppmyking av huden.   
Opptaking gjennom huden 
Langvarig hudkontakt vil etter all sannsynlighet ikke føre til absorbering av skadelige mengder.   
Data for liknende material(er):  LD50, Kanin  > 10.000 mg/kg
Innånding 
Ved romtemperatur er utsettelse for damp minimal på grunn av lav flyktighet.  Tåke kan forårsake 
irritasjon i de øvre luftveiene (nese og hals).   
Toksisitet ved gjentatt dosis
I sjeldne tilfeller kan gjentatt overdreven eksponering overfor propylenglykol ha innvirkning på 
sentralnervesystemet.     
Kronisk toksisitet og kreftfremkallende egenskaber
Lignende tilsetninger førte ikke til kreft hos laboratoriedyr.   
Utviklingstoksisitet
For den viktigste komponenten:  Forårsaket ikke fødselsdefekter eller andre fostereffekter hos 
laboratoriedyr.   
Reproduksjonstoksisitet
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For den viktigste komponenten:  Forstyrret ikke reproduksjon i dyrestudier.  Har ikke forstyrret 
fruktbarheten i dyreforsøk.   
Genetisk toksisitet
Laboratorieprøver på genetisk toksisitet var negative.  For den viktigste komponenten:  Prøver på 
genetisk toksisitet i laboratoriedyr var negative.     

12. Miljøopplysninger 

DELING OG STABILITET

Bevegelse og partisjonering 
For den viktigste komponenten:  Biokonsentrasjonspotensialet er lavt (BCF mindre enn 100 eller 
logPow mindre enn 3).  Muligheten for bevegelse i jord er meget stor (Koc mellom 0 og 50).   

Persistens og Nedbrytbarhet 
For den viktigste komponenten:  Materialet brytes biologisk lett ned (BOD28 større enn 60 %). Klarer 
OECD Test(er) for biologisk lett nedbrytbarhet.   

ØKOTOKSISITET
For den viktigste komponenten:  Materialet er ikke klassifisert farlig for vannlevende organismer (10 
<LC50/EC50/IC50 <= 100 mg/L og NOEC > 1 mg/l hos de mest følsomme artene).   

13. Fjerning av kjemikalieavfall 

Deponeres i henhold til lokale og nasjonale lover og forskrifter.  Ikke dump i avløp, på bakken eller i 
vannmasser.   

14. Opplysninger om transport 

VEI- OG JERNBANETRANSPORT 
Ikke regulert. 

SJØTRANSPORT
Ikke regulert. 

LUFTTRANSPORT
Ikke regulert. 

FLOD OG KANALTRANSPORT
Ikke regulert. 

15. Opplysninger om lover og forskrifter 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS)
Produktets ingredienser er oppført på EINECS-listen eller er unntat fra krav om oppføring på listen. 

Informasjon om klassifisering og merking
Dette produktet er ikke klassifisert som farlig i henhold til norske kriterier. 
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16. Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet 

Revidering
Identifikasjonsnummer: 53236 / 1001 / Utstedelsesdato 2007/07/02 / Version: 3.0 
Ny revideringer er vist med en kraftig markert dobbelt strek i venstre marg.  

The Dow Chemical Company oppfordre kunde eller mottaker av dette HMS-datablad til å lese det 
grundig og konsultere rette ekspertise om nødvendig, for å forstå opplysninger angitt i HMS-databladet 
og enhver evt. fare forbundet med produktet. Opplysningene er basert på i god tro og antas å være 
akkurate på ovennevnte dato. Ingen garanti, uttrykt eller underforstått. Lovmessige krav er genstand 
for endringer og kan være forskellige fra sted til sted. Det er kjøpers/brukers ansvar å opfylle kravene 
fastlagt i nasjonal og lokal lovgivning. Opplysningene git vedrøre bare produktet, som leveret.  
Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll og det er kjøpers/brukers ansvar å fastsette de 
nødvendige forholdsregler for sikker bruk av produktet. På grunn av spredningen av 
informasjonskilder som produsent-specifikke HMS-datablade er vi, og kan vi ikke være ansvarlige for 
HMS-datablade skaffet fra andre. Vær så vennlig å kontakte os for gyldig versjon, om dere har fåt 
HMS-datablade fra annen kilde, eller om dere ikke er sikker på at HMS-databladet er av gyldig dato.


