
P & S Sales, Inc. Side 1
7.9.2016Sikkerhetsdatablad Revisjonsdato:

N26 - Bremse Buster

Del 1. Produkt- og firmaidentifikasjon
Produktidentifikator N26 - Bremse Buster

Rosa væske med lett myntelukt for bruk som hjul- og dekkrens i biler
Produktbruk
Beskrivelse:

Informasjon om produsent eller leverandører

P & S Sales, Inc. 
20943 Cabot Blvd.
Hayward CA 94545

Nødnummer:
Kundeservice:

Bedriftsfaks:

800-255-3924
510-732-2628
510-732-2632

Seksjon 2. Fareidentifikasjon
GHS-klassifisering

Øyeirritasjon:Kategori 2A

GHS-etikettelementer
Farepiktogrammer

!
Fareord Advarsel

Faresetninger

H319:Forårsaker alvorlig øyeirritasjon 
H402:Skadelig for liv i vann

Forsiktighetsuttalelser

P273:
P280:

P305+351+338:
P310:linser hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre – fortsett å skylle

Unngå utslipp til miljøet
Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll 
forsiktig med vann i flere minutter. Fjern Kontakt

P391:
P501:

Ring umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege/lege 
Samle opp søl
Kast innholdet/beholderen til et godkjent avfallsanlegg. Kan være skadelig ved 
svelging

3. Sammensetningsinformasjon om ingredienser

CAS-nummer vekt % Komponentnavn

6834-92-0
142-31-4
0
61789-40-0
34590-94-8

1–3 %
1–3 %

Natriummetasilikat
Natriumoktylsulfat

10–15 %
1–3 %

Cocoamidopropyl Betain 
Glycol Ether DPM
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68308-67-8 1–3 % kvartære ammoniumforbindelser,

Spesifiserte beløp er typiske og representerer ikke en spesifikasjon. Resterende komponenter er 
proprietære, ikke-farlige og/eller tilstede i mengder under rapporterbare grenser.
4. Førstehjelpstiltak

VED KONTAKT, skyll umiddelbart med mye vann i minst 15 minutter mens du fjerner forurensede klær 
og sko. Vask klær før gjenbruk. Ødelegg kontaminerte sko som ikke kan dekontamineres.

VED SVELGING, IKKE fremkall brekninger. Gi vann å drikke. Oppsøk lege umiddelbart. GI ALDRI 
NOE MED MUNNEN TIL EN BEVISST PERSON.

VED INNÅNDING, flytt til frisk luft. Hvis du ikke puster, gi kunstig åndedrett. Hvis det er vanskelig å 
puste, gi oksygen. Få legehjelp.

VED ØYEKONTAKT - Skyll med mye vann. Oppsøk lege umiddelbart. Fortsett å skylle under transport av 
pasient. Fjern kontaktlinser. Beskytt uskadet øye. Hold øynene vidåpne mens du skyller.

5. Brannslokkingstiltak
Egnede brannslukningsmidler : Bruk brannslokkingstiltak som er egnet for lokale forhold og 
omgivelsene.

Spesifikke farer under brannslukking / Spesifikke farer som oppstår fra kjemikaliet : Ikke la avrenning fra 
brannslukking komme ut i avløp eller vannløp.

Forbrenningsprodukter : Karbonoksider,Nitrogenoksider (NOx) Halogenerte forbindelser 
Hydrogenklorid

Spesielt verneutstyr for brannslokkingsmannskaper : Bruk selvforsynt åndedrettsvern og 
vernedrakt.

Ytterligere informasjon : Samle opp forurenset brannslukningsvann separat. Dette må ikke slippes ut 
i avløp. Brannrester og forurenset brannslukningsvann må avhendes i henhold til lokale forskrifter.

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
Personlige forholdsregler:Bruk personlig verneutstyr. Unngå å puste inn damper, tåke eller gass.
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Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon. Det skal ikke iverksettes tiltak som medfører personlig risiko eller uten passende 
opplæring.

Miljømessige forholdsregler:Hvis det er trygt å gjøre det, unngå spredning av sølt materiale og kontakt 
med jord, vannveier, avløp og kloakk. Informer relevante myndigheter dersom produktet har forårsaket 
miljøforurensning. Produktet kan være skadelig for miljøet. Samle opp søl.

Inneslutning og opprydding:Hvis det er trygt å gjøre det, stopp lekkasjen eller sølet. Flytt beholdere vekk fra utslippsområdet.

Hindre inntrengning i kloakk, vannløp, kjellere og avgrensede områder. Begrens og samle opp sølt materiale 
med ikke-brennbart, absorberende materiale og plasser i en beholder for avhending i henhold til lokale 
forskrifter. Kasser via en autorisert avfallsentreprenør. Kontaminert absorberende materiale kan utgjøre de 
samme fysiske farene som det sølt produktet. Hvis assistanse er nødvendig, ring CHEMTREC eller nødstilfelle

tjenester.

7. Håndtering og lagring

Må ikke komme i øynene, huden eller på klærne. Ikke pust inn tåke. Hold beholderen lukket. Bruk kun med 
tilstrekkelig ventilasjon. Ikke smak eller svelg. Vask grundig etter håndtering.

Bruk personlig verneutstyr som beskrevet i avsnittet om personlig verneutstyr (8).

Oppbevaring: IKKE oppbevares i nærheten av sterke syrer.

8. Eksponeringskontroll og personlig beskyttelse

6834-92-0 Natriummetasilikat

Natriumoktylsulfat

15 mg/m3 totalt støv (OSHA TWA)
5 mg/m3 respirabel fraksjon

142-31-4
0
61789-40-0
34590-94-8

50 ppm WEEL ACGIH

Cocoamidopropyl Betain
Glykoleter DPM

Ingen etablert
100 ppm ACGIH
100 ppm OSHA Z-1 TWA

68308-67-8 kvartære ammoniumforbindelser,
etyldimetylsoyaalkyl, Et-sulfater

Ikke tilgjengelig

Tekniske kontroller

Lokal ventilasjon: Ingen skal være 
nødvendig. Generell ventilasjon: Anbefalt.

Personlig verneutstyr for rutinemessig håndtering

Øyne: Bruk riktig beskyttelse - vernebriller som et minimum. Hud: 
Vask ved måltid og ved slutten av skiftet er tilstrekkelig. Egnede 
hansker: Ingen spesiell beskyttelse nødvendig.
Innånding: Åndedrettsvern skal ikke være nødvendig. Egnet 
åndedrettsvern: Ingen bør være nødvendig.
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Forsiktighetstiltak: Unngå øyekontakt. Bruk rimelig forsiktighet.

Kommentarer: Ved oppvarming til temperaturer over 150 grader C i nærvær av luft, kan produktet danne 
formaldehyddamper. Formaldehyd er en potensiell kreftfare, en kjent sensibilisator for hud og luftveier, og 
irriterer øyne, nese, svelg, hud og fordøyelsessystemet.
Sikre håndteringsforhold kan opprettholdes ved å beholde damp OSHA tillatt eksponeringsgrense for 
formaldehyd.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

FlammepunktN/A
Automatisk tenningN/A

Fysisk tilstandVæske
pH11 Egenvekt1,109
Damptetthet (luft=1)N/A

Øvre brennbarhetsgrense 

Nedre brennbarhetsgrense 

FargeRosa

N/A
N/A

Damppresse1,6 mm/Hg @20C 
Viskositettynn

LuktLite mynte
0,171 lb/gal

Smeltepunkt °F28
VOC-innholdVannløselighetfullstendig

10. Stabilitet og reaktivitet

StabilitetStabil
Forhold som må unngås

Farlig polymeriseringIkke forventet å oppstå
Unngå sterke syrer, metaller og organisk materiale som klorerte 
hydrokarboner.

Farlig
Nedbrytningsprodukter

Eksplosiv hydrogengass kan frigjøres ved kontakt med metaller, som 
sink, tinn eller aluminium. Hydrogengass kan føre til eksplosjonsfare i 
trange rom.

11. Toksikologisk informasjon

Akutt forgiftning

Akutt oral toksisitet
LD50, rotte, > 5000 mg/kg 

Akutt dermal toksisitet
LD50, kanin, > 2000 mg/kg 

Akutt toksisitet ved innånding
Produkttestdata ikke 

tilgjengelig. Hudetsing/-irritasjon
Moderat irritasjon

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
Fare for alvorlig øyeskade 
Sensibilisering
Gir ikke hudsensibilisering.

12. Økologisk informasjon

Økotoksisitet:
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Økotoksisitet i vann : Blanding

(LC50): 230 mg/l 96 timer [Fisk]. Beregnet blanding

Biologisk nedbrytning:98 % lett biologisk nedbrytbar

Bioakkumulering:Ikke forventet

13. Avhendingshensyn

Rådfør deg med miljøingeniør eller fagperson for å finne ut om nøytralisering er passende og for 
håndteringsprosedyrer for gjenværende materiale. Merk: Kjemiske tilsetninger til, bearbeiding av eller på annen måte 
endre dette materialet kan gjøre denne avfallshåndteringsinformasjonen ufullstendig, unøyaktig eller på annen måte 
upassende. Videre kan statlige og lokale krav til avfallshåndtering være mer restriktive eller på annen måte forskjellig 
fra føderale lover og forskrifter.

14. Transportinformasjon
Innenlandsk regulering
49 CFR:Ikke regulert som farlig gods TDG:Ikke 
regulert som farlig gods NOM-002-SCT:Ikke 
regulert som farlig gods

IATA-DGR:UN3082, miljøfarlig stoff, flytende, NOS (kvartært alkylaminetoksylat), 9, PG III

IMDG-kode:UN3082, miljøfarlig stoff, flytende, NOS (kvartært alkylaminetoksylat), 9, PG III

15. Forskriftsinformasjon OSHA-
farer:Alvorlig øyeirriterende

EPCRA - Emergency Planning and Community Right-to-Know

CERCLA rapporterbar mengde -Dette materialet inneholder ingen komponenter med CERCLA RQ.

SARA 304 Ekstremt farlige stoffer Rapporterbar mengde Dette 
materialet inneholder ingen komponenter med en seksjon 304 EHS RQ.

SARA 311/312 Farer:Akutt helsefare

SARA 302:Ingen kjemikalier i dette materialet er underlagt rapporteringskravene i SARA Tittel III, 
Seksjon 302.

SARA 313:SARA 313:Dette materialet inneholder ingen kjemiske komponenter med kjente CAS-numre som 
overskrider terskelverdien (De Minimis) rapporteringsnivåene fastsatt av SARA Tittel III, Seksjon 313.

California Prop. 65:Dette produktet inneholder ingen kjemikalier som staten California kjenner til
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forårsake kreft, fødsel eller andre reproduktive defekter.

CARB VOC info:1,95 % VOC som regulert av kravene til CARB Consumer Products

ARB VOC Info: .17 lb/gal VOC; 21,5 g/L

16. Annen informasjon Revisjonsdato 7.9.2016

Informasjonen og anbefalingene tilbys til brukerens vurdering og undersøkelse, og det er brukerens 
ansvar å forsikre seg om at de er egnet og komplette for dens spesielle bruk. Hvis kjøperen pakker om 
dette produktet, bør juridisk rådgiver konsulteres for å sikre at riktig helse, sikkerhet og annen nødvendig 
informasjon er inkludert på emballasjen.

Nøkkel eller forklaring til forkortelser og akronymer brukt i sikkerhetsdatabladet ACGIH

LD50
AICS
LOAEL
DSL
NFPA
NDSL
NIOSH
CNS
NTP
CAS
NZloC
EC50
NOAEL
EC50
NOEC
EGEST
OSHA
EOSCA
PEL tillatt eksponeringsgrense 
EINECS
BILDER
MAK
PRNT
GHS
RCREN
>= Større enn eller likTo STEL

JegC50

American Conference of Government Industrial Hygienists 
Dødelig dose 50 %
Australia, Inventar over kjemiske stoffer

Laveste observerte bivirkningsnivå
Canada, liste over innenlandske stoffer

Nasjonalt brannvernbyrå
Canada, liste over ikke-innenlandske stoffer

Nasjonalt institutt for arbeidssikkerhet og helse
Sentralnervesystemet
National Toxicology Program 
Chemical Abstract Service

New Zealand Inventory of Chemicals 
Effektiv konsentrasjon

Ingen observerbar uønsket effektnivå
Effektiv konsentrasjon 50 %
Ingen observert effektkonsentrasjon

EOSCA Generic Exposure Scenario Tool 
Arbeidsmiljøadministrasjon
European Oilfield Specialty Chemicals Association

Europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer 
Filippinernes fortegnelse over kommersielle kjemiske stoffer 

Tyskland maksimale konsentrasjonsverdier
Antas ikke giftig

Globalt harmonisert system
Gjenoppretting av ressursbevaring Act

Kortsiktig eksponering LJegmit 
hemmingskonsentrasjon 50 %
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SARA
IARC
TLV
JegECSC
TWA
ENCS
TSCA
KECI
UVCB
<= Mindre enn eller Equal To
WHMIS Workplace Hazardous Materials In- formatJegpå Systamme 
LC50 dødelig konsentrasjon 50 %

Superfund-endringer og reautoriseringENct. 
International Agency for Research on Cancer

Terskelgrense Venlue
Inventar over eksisterende kjemiske stoffer i Cheina 

Tidsvektet Average
Japan, Inventar over eksisterende og nye kjemiske substances
Giftig Substans Kontrol Act
Korea, Existing Chemical Inventory
Ukjent eller variabel sammensetning, komplekse reaksjonsprodukter og biologisk Menterials


