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Dato for utarbeidelse: 20/11/2020

Revisjonsnummer: 2.01

Del 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn: SUPERSLICK 

Produktkode: VP302

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk som det frarådes

Bruk av stoffet / blandingen: PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsningsmiddelbaserte produkter).

1.3. Detaljer om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firmanavn: Carchem

Enhet 1

Park Road East

Calverton

Nottinghamshire

NG14 6LL

Storbritannia

Tlf: +44 (0) 844 414 0987 E-

post: info@car-chem.co.uk

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon: +44 (0) 844414 0987

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering under CLP: Asp. Gift. 1: H304; -: EUH066

De viktigste bivirkningene: Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud. Kan være dødelig ved svelging og

kommer inn i luftveiene.

2.2. Merkelementer

Merkelementer:

Faresetninger: EUH066: Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud.

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Farepiktogrammer: GHS08: Helsefare

Signalord: Fare

Sikkerhetssetninger: P301+310: VED SVELGING: Ring umiddelbart til GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.

P331: IKKE fremkall brekninger.
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P405: Oppbevares låst.

P501: Kast innholdet/beholderen til innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

2.3. Andre farer

PBT: Dette produktet er ikke identifisert som et PBT/vPvB -stoff.

Avsnitt 3: Sammensetning/informasjon om ingredienser

3.2. Blandinger

Farlige ingredienser:

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS-REACH registered number (s): 
01-2119457273-39-XXXX

EINECS

918-481-9

CAS PBT / WEL CLP -klassifisering

Asp. Gift. 1: H304; -: EUH066

Prosent

70-90%- -

Avsnitt 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Hudkontakt: Vask straks med mye såpe og vann. Fjern alle forurensede klær og

fottøy umiddelbart hvis det ikke sitter fast på huden.

Øyekontakt: Vask øyne umiddelbart med mye vann mens du løfter øyelokket. Fortsett å skylle for kl

minst 15 minutter. Søk lege hvis det oppstår ubehag.

Svelging: IKKE fremkall brekninger. Søk lege umiddelbart. Hvis det oppstår oppkast, behold det

hodet lavt slik at mageinnholdet ikke kommer inn i lungene.

Innånding: Fjern skadelidte fra eksponering og sørg for egen sikkerhet mens du gjør det. Generelt først

hjelp - hvile, varme og frisk luft

4.2. De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Det kan være lett irritasjon på kontaktstedet. 

Øyekontakt: Det kan være irritasjon og rødhet.

Svelging: Lungebetennelse kan være resultatet hvis oppkastet materiale som inneholder løsemidler når lungene.

Svelging kan forårsake irritasjon av mage -tarmkanalen. Kvalme oppkast. Diaré. 

Sentralnervesystemet depresjon.

Innånding: Absorpsjon gjennom lungene kan oppstå og forårsake symptomer som ligner på inntak.

Forsinkede / umiddelbare effekter: Langvarig og gjentatt eksponering for løsningsmidler kan føre til tørr hud og sprekker.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling er nødvendig

Umiddelbar / spesialbehandling: Behandles symptomatisk

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Slokkingsmidler: Egnede slokkemidler for brannen rundt bør brukes. Bruk vannspray til

kule beholdere.
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5.2. Spesielle farer knyttet til stoffet eller blandingen

Eksponeringsfarer: Ved forbrenning avgis giftig røyk.

5.3. Råd til brannmenn

Råd til brannmannskaper: Bruk åndedrettsvern. Bruk vernetøy for å unngå kontakt

med hud og øyne.

Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer

Personlige forsiktighetsregler: Se avsnitt 8 i SDS for detaljer om personlig beskyttelse. Merk av det forurensede området

med skilt og hindre tilgang til uautorisert personell. Vend lekkende beholdere utover for å 

forhindre at det kommer ut væske.

6.2. Miljømessige forholdsregler

Miljømessige forholdsregler: Må ikke slippes ut i avløp eller elver. Inneholder søl ved hjelp av bundning.

6.3. Metoder og materialer for inneslutning og opprydding

Rengjøringsprosedyrer: Absorberes i tørr jord eller sand. Overfør til en lukkbar, merket bergingsbeholder for

avhending med en passende metode.

6.4. Henvisning til andre seksjoner

Henvisning til andre avsnitt: Se avsnitt 7 for informasjon om sikker håndtering. Se avsnitt 8 for informasjon om

personlig verneutstyr. Se avsnitt 13 for informasjon om destruksjon.

Avsnitt 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Håndteringskrav: Unngå søl, hud- og øyekontakt. Holdes vekk fra varme, gnister og åpen ild.

Fjern alle antennelseskilder. Lagertanker og andre beholdere må jordes. Beskytt 

elektrisk utstyr mot gnistdannelse i tilfelle eksplosjonsfare. Fjern alltid fett med såpe 

og vann eller hudrensemiddel, aldri bruk organiske løsningsmidler. Ikke spis, drikk 

eller røyk når du bruker produktet.

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuell inkompatibilitet

Lagringsforhold: Holdes vekk fra varme, gnister og åpen ild. Hold beholderne tett lukket. Holdes vekk fra mat, 

drikke og dyrefôr. Unngå kontakt med oksidasjonsmidler. Brannfarlig/brennbart - Holdes 

vekk fra oksidasjonsmidler, varme og flammer. Jordbeholder og overføringsutstyr for å 

eliminere statiske elektriske gnister. Oppbevares i original beholder. Oppbevares borte fra: 

Syrer. Egnede beholdere: mildt stål, rustfritt

stål.

Egnet emballasje: Det anbefales å oppbevare i original emballasje

[
forts ...]



SIKKERHETSDATABLAD
SUPERSLIK

Side: 4

7.3. Spesifikk sluttbruk

Spesifikk sluttbruk: PC35: Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsningsmiddelbaserte produkter).

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Eksponeringsgrenser på arbeidsplassen: Ingen data tilgjengelig.

DNEL/PNEC -verdier

DNEL / PNEC Ingen data tilgjengelig.

8.2. Eksponeringskontroll

Tekniske tiltak: Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkludert passende lokalt avtrekk, for å sikre at

definert yrkesmessig eksponeringsgrense ikke overskrides. Eksplosjonssikker generell og 

lokal avtrekksventilasjon.

Åndedrettsvern: Hvis ventilasjonen er utilstrekkelig, må det gis passende åndedrettsvern. På jobb i

trange eller dårlig ventilerte rom, må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel. 

Kontroller at masken sitter godt og bytt filter regelmessig.

Håndvern: Vernehansker. PVA hansker. Viton hansker. Nitrilhansker. Hansker bør byttes ut

regelmessig eller hvis det oppdages endring i utseende. Sørg for at hanskene er 

produsert/testet i henhold til BS EN 374. Gjennomtrengningstid utført i henhold til 

EN 374 del III er ikke alltid praktisk, derfor maks. brukstid på 50% av 

penetrasjonstiden anbefales.

Øyevern: vernebriller. Sørg for at øyebad er tilgjengelig.

Hudbeskyttelse: Bruk barriere kremer for å forhindre hudkontakt. Sørg for øyeskyllestasjon og sikkerhetsdusj.

Bruk passende klær for å forhindre gjentatt eller langvarig hudkontakt.

Miljø: Unngå utslipp til miljøet.

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstand: Flytende

Lukt: Alifatisk petroleum

Løselighet i vann: Uoppløselig

Viskositet: Ikke-viskøs

Flammepunkt ° C:> 61

9.2. Annen informasjon

Annen informasjon: Ingen data tilgjengelig.

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalte transport- eller lagringsforhold.
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10.2. Kjemisk stabilitet

Kjemisk stabilitet: Stabil under normale forhold.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Farlige reaksjoner: Farlige reaksjoner vil ikke forekomme under normale transport- eller lagringsforhold.

Nedbryting kan forekomme ved eksponering for forhold eller materialer som er oppført nedenfor.

10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås: Varme. Flammer. Antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås: Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer.

10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Haz. dekomponere. produkter: Ingen ved omgivelsestemperaturer. Termisk spaltning eller forbrenning kan frigjøre

karbonoksider og andre giftige gasser eller damper. Aldehyder.

Avsnitt 11: Toksikologisk informasjon

11.1. Informasjon om toksikologiske effekter

Farlige ingredienser:

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

DERMAL

MUNTLIG

DAMPER

ROTTE

ROTTE

ROTTE

LD50

LD50

1H LC50

> 2000

> 5000

> 5000

mg/kg

mg/kg

mg/l

Relevante farer for produktet:

Fare

Aspirasjonsfare

Rute

-

Basis

Farlig: beregnet

Symptomer / eksponeringsveier

Hudkontakt: Det kan være lett irritasjon på kontaktstedet.

Øyekontakt: Det kan være irritasjon og rødhet.

Svelging: Lungebetennelse kan være resultatet hvis oppkastet materiale som inneholder løsemidler når lungene.

Svelging kan forårsake irritasjon av mage -tarmkanalen. Kvalme oppkast. Diaré. 

Sentralnervesystemet depresjon.

Innånding: Absorpsjon gjennom lungene kan oppstå og forårsake symptomer som ligner på inntak.

Forsinkede / umiddelbare effekter: Langvarig og gjentatt eksponering for løsningsmidler kan føre til tørr hud og sprekker.

Avsnitt 12: Økologisk informasjon

12.1. Giftighet
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Farlige ingredienser:

HYDROCARBONS, C10-C13, N-ALKANES, ISOALKANES, CYCLICS, <2% AROMATICS

ALGAE

Daphnia magna

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss)

72H IC50

48H EC50

96H LC50

> 1000

> 1000

> 1000

mg/l

mg/l

mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbarhet: Mer enn 80% biologisk nedbrytbar

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Bioakkumuleringspotensial: Ingen data tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB -vurdering

PBT -identifikasjon: Dette produktet er ikke identifisert som et PBT/vPvB -stoff.

12.6. Andre bivirkninger

Andre bivirkninger: Ubetydelig økotoksisitet.

Avsnitt 13: Avhending

13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfallsbehandling: Overfør til en egnet beholder og sørg for innsamling ved spesialavhending

selskap.

Avhending av emballasje: Sørg for innsamling av spesialisert deponeringsfirma.

NB: Brukerens oppmerksomhet er rettet mot den mulige eksistensen av regional eller nasjonal

forskrifter om avhending.

Avsnitt 14: Transportinformasjon

Transportklasse: Dette produktet krever ingen klassifisering for transport.

Avsnitt 15: Opplysninger om forskrifter

15.1. Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter/lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen

Spesifikke forskrifter: EUs lovforordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Forordning (EF) nr. 1272/2008

CLP. Veiledende merknader: Wokplace eksponeringsgrenser EH40 Denne blandingen kan 

klassifiseres som et vaskemiddel på grunn av tiltenkt bruk, og vi forventer at den oppfyller 

kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som er fastsatt i forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler, 

basert på detaljer om de enkelte kjemikaliene.

15.2. Vurdering av kjemisk sikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering: Det er ikke utført en kjemisk sikkerhetsvurdering for stoffet eller blandingen av

leverandøren.
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Avsnitt 16: Annen informasjon

Annen informasjon

Annen informasjon: Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med kommisjonsforordning (EU) nr

2015/830.

94/69/EC (21. ATP). Benzeninnholdet i dette produktet er mindre enn 0,1%. Nota P gjelder. 

Klassifisering og merking som kreftfremkallende (R45) er ikke nødvendig.

Produktet HYDROCARBONS, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics, is 

klassifisert som R66 «Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud» og/

eller merket EUH066 «Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud» .

Risikoen gjelder potensialet for gjentatt eller langvarig hudkontakt. Risikoen ved 

kontakt er utelukkende relatert til stoffets fysisk-kjemiske egenskaper.

Risikoen kan derfor kontrolleres ved å implementere risiko

forvaltningstiltak skreddersydd for denne spesifikke faren og inkludert i avsnitt 8 i 

sikkerhetsdatabladet.

Et eksponeringsscenario er ikke nødvendig. Dette produktet er klassifisert som R65 «Farlig: kan 

forårsake lungeskade ved svelging» og/eller H304 «Kan være dødelig ved svelging om det 

kommer ned i luftveiene». Risikoen gjelder potensialet for aspirasjon.

Risikoen som oppstår ved aspirasjonsfare er utelukkende relatert til 

stoffets fysisk -kjemiske egenskaper.

Setninger brukt i s.2 og s.3: EUH066: Gjentatt eksponering kan forårsake tørr eller sprukket hud.

H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Juridisk ansvarsfraskrivelse: Informasjonen ovenfor antas å være korrekt, men påstår ikke å være altomfattende

og skal bare brukes som veiledning. Dette selskapet skal ikke holdes ansvarlig for 

skader som skyldes håndtering eller kontakt med produktet ovenfor.
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