Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006
(REACH)
Handelsnamn :
Bearbetningsdatum :
Tryckdatum :

Wintersteiger Wachsentferner 500 ml
14.09.2015
07.11.2016

Version (Omarbetning) :

15.0.0 (14.1.0)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Produktbeteckning
Base Cleaner/ Wax Remover, Art.No. 57-202-603
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
1.2
som det avråds från
Relevanta identifierade användningar
1.1

Ytbehandlingsprodukter för icke-metaller
1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör (tillverkare/importör/enda
reperesentant/nedströmsanvändare/handlare)
Wintersteiger AG
Gata : Dimmelstraße 9
Postnummer/ort : A-4910 Ried i. I.
Telefon : +43 7752 919-0
Telefax : +43 7752 919-52

1.4

Telefonnummer för nödsituationer
Giftinformationscentralen
171 76 Stockholm
Tel: +46 10 456 6700
E-Mail: giftinformation@gic.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Aquatic Chronic 3 ; H412 - Fara för vattenmiljö : Kategori 3 ; Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Asp. Tox. 1 ; H304 - Fara vid aspiration : Kategori 1 ; Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Flam. Liq. 3 ; H226 - Brandfarliga vätskor : Kategori 3 ; Brandfarlig vätska och ånga.
STOT SE 3 ; H336 - Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Kategori 3 ; Kan göra att man blir dåsig eller
omtöcknad.

2.2

Märkningsuppgifter
Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Faropiktogram

Flamma (GHS02) · Hälsofara (GHS08) · Utropstecken (GHS07)
Signalord
Fara
Farokomponenter för märkning
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics
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Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics

Faroangivelser
H226
H304
H336
H412
Skyddsangivelser
P102
P210

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P301+P312
VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/....
P331
Framkalla INTE kräkning.
P305+P351+P338
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.
Kompletterande kännetecken för faror (EU)
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ytterligare information
Anmerkung: Benzol < 0,1 %
2.3

Andra faror
Ingen

AVSNITT 3: Sammansättning / Information om beståndsdelar
3.2

Blandningar
Farliga komponenter
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics ; REACH Rgisternr. : 01-2119471843-XXXX ; EG-nr : 927-241-2
Viktandel :
Klassificering 1272/2008 [CLP] :

≥ 50 - < 100 %
Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 STOT SE 3 ; H336 Aquatic Chronic 3 ; H412

ALKANES, C9-12-ISO- ; EG-nr : 292-459-0; CAS-nr. : 90622-57-4
Viktandel :
≥ 5 - < 10 %
Klassificering 1272/2008 [CLP] :
Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, < 2% aromatics ; REACH Rgisternr. : 01-2119471991-29-XXXX ; EG-nr : 923-037-2
Viktandel :
≥ 5 - < 10 %
Klassificering 1272/2008 [CLP] :
Flam. Liq. 3 ; H226 Asp. Tox. 1 ; H304 Aquatic Chronic 4 ; H413

Ytterligare information
Fullständig ordalydelse av R-, H- och EUH -fraser: se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Please note safety instructions and directions for use on the drum. Symtom kan utvecklas flera timmar efter
exponering; därför är läkarobservation nödvändig under minst 48 timmar.

Allmän information
Byt förorenade och genomdränkta kläder.

Vid inanding
P340 - Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kontakta
läkare vid irritation av luftvägar.
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Vid hudkontakt
Tvätta sedan av med: Vatten och tvål

Efter ögonkontakt
vid kontakt med ögonen skall ögonen med öppna ögonlock spolas med vatten tillräckligt länge och en ögonläkare skall
konsulteras omedelbart. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Efter förtäring
Konsultera läkare omedelbart. Låt vattnet drickas i små smuttar (spädningseffekt). Tillkalla alltid läkare!
4.2

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Huvudvärk Dåsighet Illamående

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
4.3
eventuellt krävs
Ingen

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen. alkoholbeständigt skum Koldioxid.
5.1

Släckmedel
Olämpligt släckningsmedel

5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal

Stark vattenstråle
Ingen
Termisk nedbrytning kan leda till utsläpp av retande gaser och ångor. Spraya inte mot öppen låga eller glödande
material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

Speciell skyddsutrustning för brandmän
Andas inte in gaser från explosioner eller bränder. Använd lämplig andningsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
För icke-räddningspersonal
Skyddsutrustning
Skyddsklädsel Keep away from ignition sources on account of the organic solvent content and air room well. Do not
inhale vapours. Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.

6.2

Miljöskyddsåtgärder

6.3

Metoder och material för inneslutning och sanering

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.
Tas upp med inert uppsugningsmedel och hanteras som avfall som kräver särskild uppmärksamhet.
6.4

Hänvisning till andra avsnitt
Information for safe handling see chapter 7 Information on personal protective equipment see chapter 8 See Section 13
for disposal information

AVSNITT 7: Hantering och lagring
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vapours are heavier than air and may spread along floors.
Vapours may form explosive mixtures with air. Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
7.1

Försiktighetsmått för säker hantering
Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen. Ångor/aerosoler måste sugas ut direkt vid
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ursprungsplatsen.

Skyddsåtgärder
Normal precautions taken when handling chemicals should be observed. Förvaras åtskilt från: Livsmedel och djurfoder
7.2

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Råd om samförvaring
Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
Förvaringsklass : 3
Klassificering vid lagring (TRGS 510) : 3

Ytterligare information om lagringsförhållanden
Förpachningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C.
7.3

Specifik slutanvändning
Ingen

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1

Kontrollparametrar
Yrkeshygieniska gränsvärden
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, < 2% aromatics
Gränsvärdestyp (ursprångsland) :
Gränsvärde :
Version :
Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, <
Gränsvärdestyp (ursprångsland) :
Gränsvärde :
Version :

TRGS 900 ( D )
600 mg/m3
2% aromatics
TRGS 900 ( D )
600 mg/m3

DNEL/DMEL och PNEC-värdena
DNEL/DMEL
Gränsvärdestyp :
Exponeringsväg :
Gränsvärde :

8.2

DNEL/DMEL (Konsument)
Dermal
> 5000 mg/kg

Begränsning av exponeringen
Personligt skydd
Ögon-/ansiktsskydd

Hudskydd

The glove material has to be impermeable and resistant to the product / the substance / the
preparation. Due to missing tests no recommendation to the glove material for the product / preparation / the
chemical mixture. Selection of the glove material on consideration of the penetration times, rates of diffusion and the
degradation.
Handskydd
Lämplig typ av handskar : The selection of the suitable gloves does not only depend on the material, but also on
further marks of quality and varies from manufacturer to manufacturer. Da das Produkt eine Zubereitung aus
mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterial nicht vorausberechenbar und muss deshalb
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vor dem Einsatz überprüft werden.
Genombrottstid (maximal användningstid) : Selection of the glove material on consideration of the
penetration times, rates of diffusion and the degradation.
Rekommenderade handskar : Butylgummi
Kroppsskydd
Skyddsklädsel.

Andingsskydd
None, but avoid breathing vapours if possible. Bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges
Atemschutzgerät verwenden.

Allmänna skydds- och hygienåtgärdar
The usual precautionary measures for the handling of chemicals have to be observed. Do not eat or drink during work
- no smoking. Keep away from food, drink and animal feeding stuff Provide adequate ventilation. Where reasonably
practicable this shoud be achieved by the use of local exhaust ventilation and good general extraction. If these are not
sufficient to maintain concentrations of particulates and solvent vapour below the OEL, suitable respiratory protection
must be worn.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Säkerhetsrelaterade grunddata
Flampunkt :
Tändningstemperatur :
Övre explosionsgräns :
Densitet :
Maximala VOC-halten (EG) :

9.2

>
( 20 °C )

28
200
7
0,76
99,5

°C
°C
Vol-%
g/cm3
Vikt-%

Annan information
Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1

Reaktivitet
Ingen information tillgänglig.

10.2

Kemisk stabilitet
Ingen information tillgänglig.

10.3

Risken för farliga reaktioner
Stable under recommended storage and handling conditions(See section 7). Keep away from oxidizing agents, strongly
alkaline and strongly acid materials in order to avoid exothermic reactions. When exposed to high temperatures may
produce hazardous decomposition products such as carbon monoxide and dioxide, smoke, oxides of nitrogen.

10.4

Förhållanden som ska undvikas

10.5

Oförenliga material

10.6

Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig.
Ingen information tillgänglig.
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
This product is unlikely to harm health, given normal and proper handling and hygenic precautions.
11.1

Information om de toxikologiska effekterna
Sensibilisering
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Vid inanding

AVSNITT 12: Ekologisk information
In case of appropriate conduction into adapted biological purification plants no disturbances have to be expected. Do not
empty into waters or drains.
12.1

Toxicitet
Contains water polluting substances/water polluting classification:I/II.

12.2

Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillgänglig.

12.3

Bioackumuleringsförmåga

12.4

Rörligheten i jord

12.5

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6

Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.
Ingen information tillgänglig.
Ingen information tillgänglig.
Ingen information tillgänglig.
12.7

Ytterligare ekotoxikologisk information
Ingen

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1

Avfallsbehandlingsmetoder

13.2

Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.
Can be taken to a suitable incineration centre in oberservance of local regulations.

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1

UN-nummer

14.2

Officiell transportbenämning

UN 3295
Vägtransport (ADR/RID)
KOLVÄTEN, FLYTANDE, N.O.S.

Sjötransport (IMDG)
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

14.3

Faroklass(er) för transport
Vägtransport (ADR/RID)
Klass(er) :
3
Klassificeringskod :
F1
Faroidentifieringsnummer (Kemler-nr)
:
30
Tunnelrestriktionskod :
D/E
Speciella föreskrifter :
LQ 7 · E 1 · ADR/RIDs föreskrifter gäller ej för transport i behållare med en
upptagningsförmåga på högst 450 liter.
Faroetikett(er) :
3

Sjötransport (IMDG)
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3
F-E / S-D
LQ 5 l · E 1 · IMDG 2.3.2.5 (<= 30 l)
3

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Klass(er) :
Speciella föreskrifter :
Faroetikett(er) :

14.4

3
E1
3

Förpackningsgrupp
III

14.5

Miljöfaror
Vägtransport (ADR/RID) : Nej
Sjötransport (IMDG) : Nej
Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR) : Nej

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder
Ingen

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa
och miljö
Nationella föreskrifter
Vattenfarlighetsklass (WGK)
Klass) : 2 (Vattenskadlig) Klassificering enligt VwVwS
Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga förordningar
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
No flammable liquid according to BetrSichV.

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information
16.1

Hänvisningar på änding(ar)
02. Klassificering av ämnet eller blandningen · 02. Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] · 07. Råd om
samförvaring - Förvaringsklass

16.2

Förkortningar och akronymer

16.3

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

Ingen
Ingen
16.4

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
The classification was carried out according to the calculation method of the Preparations Directive (EC 1272/2008).

16.5

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)
H226
H304
H336
H412
H413

16.6

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Utbildningsråd
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Ingen
16.7

Ytterligare information
Ingen

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på våra nuvarande
kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring,
bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Ifall produkten blandas eller
bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare
överföras till det nya materialet.
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