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Sikkerhetsdatablad 
Revisjon: 17.03.2014 
Erstatter: 11.05.2010 
Versjon: 02.00/EU_UK 
 

 

 

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 
1.1. Produktidentifikator 
Handelsnavn: 16136 Avfettingsspray 
 

 
1.2. Relevant identifisert bruk av stoffet eller blandingen og bruksområder som frarådes 
Anbefalte bruksområder: Universalrengjøringsmiddel 
 

 
1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet 
Distributør: ActionSportGames A/S  

Bakkegårdsvej 304 
3050 Humlebæk 
Danmark 

Tlf.: +45 89281888 
Faks: +45 49193160 
E-post: kk@actionsportgames.com 
 
1.4. Nødnummer 

+45 89281888 
 
 

AVSNITT 2: Identifikasjon av farer 
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen 
DPD-klassifisering (direktiv  
1999/45/EF): 

F+a;R12A Xi;R38 N;R50/53, repr.kat. 3; R62; R67 

CLP-klassifisering (forordning 
(EF) nr. 1272/2008): 

Repr.kat. 2, H361f; STOT RE 2, H373; STOT SE 3, H336; Irriterer huden 2, H315; Kronisk 
vanntoksisitet 1, H410; Aerosol 1, H222; Aerosol 1, H229 

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst med R-setninger og H-setninger. 

Mest alvorlige skadelige 
virkninger: 

Mistenkt å skade fruktbarheten. Kan forårsake skade på organer gjennom langvarig eller 
gjentatt eksponering. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Irriterer huden. Meget giftig, med 
langtidsvirkning, for liv i vann. Ekstremt brannfarlig aerosol. Trykkbeholder: Kan briste hvis 
oppvarmet. 
Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan forårsake skade på sentralnervesystemet. 

 

2.2. Merkingselementer 

 

Signalord: Fare 
Inneholder: n-heksan, oktan 

 

H-setninger: Mistenkt å skade fruktbarheten.(H361f) 
Kan forårsake skade på organer gjennom langvarig eller gjentatt eksponering.(H373) 
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Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.(H336) 
Irriterer huden.(H315) 
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.(H410) 
Ekstremt brannfarlig aerosol.(H222) 
Trykkbeholder: Kan briste hvis oppvarmet (H229). 
 

P-setninger: Ved behov for legehjelp, ha produktets beholder eller etiketten for hånden.(P101) 
Oppbevares utilgjengelig for barn (P102). 
Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røyking 
forbudt (P210). 
Må ikke sprayes på åpen ild eller annen antennelseskilde.(P211) 
Må ikke stikkes hull på eller brennes, selv ikke etter bruk.(P251) 
Bruk kun utendørs eller på et godt ventilert sted.(P271) 
Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C / 122 °F.(P410/412) 
Kast innholdet/beholderen i henhold til lokale forskrifter.(P501-A) 
 

 
 

2.3. Andre farer 
PBT- og vPvB-vurdering er ikke gjort. 

 
AVSNITT 3: Sammensetning / informasjon om ingredienser 
3.2. Blandinger 
 
Registrerings
- 

CAS/ Stoff DSD-klassifisering (direktiv 67/548/EØF) / w/w % Merk
nad 

nummer EF-nr.  CLP-klassifisering (forordning (EF) nr. 1272/2008)   
. 110-54-3 n-heksan F;R11 repr.kat. 3;R62 Xn;R48/20-65 Xi;R38 R67 30-50 3 
. 203-777-6 . N;R51/53 . . 
. . . Brannf. væske 2, H225 Repr. 2;H361f Kvel. toks. 1, 

H304 
. . 

. . . STOT RE 2, H373; Irriterer huden 2, H315; STOT SE 
3, H336 

. . 

. . . Kronisk vanntoks. 2, H411 . . 

. 106-97-8 Butan (inneholder < 0,1 % butadien) Fx;R12 30-50 . 

. 203-448-7 (203-450-8) Brannf. gass 1, H220; flyt. gass under trykk, H280 . . 

. 111-84-2-A Nonan R10 N;R50/53 10-20 . 

. 203-913-4 . Brannf. væske 2, H225; Akutt vanntoks., H400; 
Kronisk 

. . 

. . . vanntoks. 1, H410 . . 

. 74-98-6 Propan Fx;R12 10-20 . 

. 200-827-9 . Brannf. gass 1, H220; flyt. gass under trykk, H280 . . 

. 111-65-9 Oktan F;R11 Xn;R65 Xi;R38 R67 N;R50/53 10-20 . 

. 203-892-1 . Brannf. væske 2, H225; Kvel. toks. 1, H304; Irriterer 
huden 2, H315 

. . 

. . 
. 

. 

. 
STOT SE 3, H336; Akutt vanntoks. 1, H400 
Kronisk vanntoks. 1, H410 

. 

. 
. 
. 

 
3) H304 gjelder ikke på grunn av bruk som aerosoler. 
 

Se avsnitt 16 for fullstendig tekst med R-setninger og H-setninger. 
 

Annen informasjon: Alle bokstaver etter CAS-nummeret refererer til individuelle datasett. 
I henhold til forordning (EF) nr. 648/2004 om vaskemidler: 
 

 

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak 
Innånding: Søk frisk luft. Søk legehjelp ved vedvarende ubehag. 

Inntak: Vask munnen grundig og drikk 1–2 glass vann i små slurker. Søk legehjelp ved vedvarende 
ubehag. 

Hudkontakt: Ta av forurensede klær. Vask huden med såpe og vann. Søk legehjelp ved vedvarende ubehag. 

Øyekontakt: Skyll med vann (helst med bruk av øyevaskutstyr) til irritasjonen avtar. Søk legehjelp hvis 
symptomene vedvarer. 

Forbrenning: Skyll med vann til smerten opphører. Ta av klær som ikke sitter fast i huden – søk legehjelp / 



3 / 8 16136 Avfettingsspray 

transport til sykehus. Hvis mulig, fortsett å skylle til legehjelp er på plass. 

Annen informasjon: Når du får legehjelp, vis sikkerhetsdatabladet eller etiketten. 
 

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 
Produktet inneholder n-heksan, som er mistenkt å utgjøre en fare for reproduksjonen. Innånding 
av spraytåke kan forårsake irritasjon i øvre luftveier. Irriterende for huden — kan forårsake 
rødhet. Innånding av spraytåke kan forårsake kjemisk lungebetennelse. Produktet frigjør 
organisk løsemiddeldamp som kan forårsake sløvhet og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner 
kan dampen forårsake hodepine og rus. Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan 
forårsake skade på sentralnervesystemet. 

4.3. Indikasjon på at øyeblikkelig legehjelp og spesiell behandling er nødvendig 
Behandle symptomene. Ingen spesiell øyeblikkelig behandling er nødvendig. 

 

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak 
5.1. Slukkemidler 
Egnede slukkemidler Slukk med pulver, skum, karbondioksid eller vanntåke. Bruk vann eller vanntåke til å kjøle ned 

beholdning som ikke er antent. 
Uegnede slukkemidler Ikke bruk vannstråle, da det kan spre brannen. 

5.2. Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen 
Oppvarming vil føre til økt trykk i emballasjen med fare for sprengning. FORSIKTIG! 
Aerosolbeholdere kan eksplodere. 

5.3. Råd til brannmannskap 
Flytt beholderne bort fra fareområdet hvis dette kan gjøres uten risiko. Unngå innånding av damp 
og røykgass – søk frisk luft. 

 

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp 
6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 
For ikke-nødpersonell: Still deg mot vinden / hold avstand til kilden. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Røyking og åpen ild 

forbudt. Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern. Bruk hansker. Bruk vernebriller. 
For nødpersonell: I tillegg til det ovennevnte: Beskyttelsesdrakt tilsvarende EN 368, type 3, anbefales. 
 

6.2. Miljømessige forholdsregler 
 Unngå unødvendige utslipp til miljøet. 
6.3. Metoder og materialer til oppdemming og rengjøring 
 Tørk opp dråper og sprut med en klut. 
6.4. Referanse til andre avsnitt 
 Se avsnitt 8 for type verneutstyr. Se avsnitt 13 for instruksjoner om avhending. 
 
AVSNITT 7: Håndtering og lagring 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 
 Bruk produktet under godt ventilerte forhold, helst utendørs. Rennende vann og øyevaskutstyr 

må være tilgjengelig. Vask hendene før pauser, før bruk av toalettfasiliteter, og ved arbeidets 
slutt. Røyking og åpen ild forbudt. 

 

7.2. Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle uforenligheter 
 Oppbevares trygt, utilgjengelig for barn og borte fra mat, utstyr til dyrefôring, medisiner osv. 

Beholder under trykk: Beskyttes mot sollys, og må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. 
 

7.3 Spesifikk sluttbruk 
 Ingen. 
 
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse 
8.1. Kontrollparametere 
Yrkesmessige eksponeringsgrenser: 
Ingrediens: Eksponeringsgrense Symbol 
n-heksan 20 (8 t), - (15 m) ppm 

75 (8 t), - (15 m) mg/m3 
- 

Rettslig grunnlag: kommisjonsdirektiv 2000/39/EF. Sist endret av kommisjonsdirektiv 2009/161/EU. 
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Målemetoder: Overholdelse av de angitte grensene for yrkeseksponering kan kontrolleres ved måling av 
yrkeshygiene. 

8.2. Eksponeringskontroll 
Egnet teknisk kontroll: 

 
Bruk det personlige verneutstyret som er spesifisert nedenfor. 

Personlig verneutstyr, øye-
/ansiktsvern: 

Bruk vernebriller hvis det er fare for sprut i øynene. Øyevernet må være i samsvar med EN 166. 

Personlig verneutstyr, hudvern: Bruk hansker. Type materiale: nitrilgummi. Hanskene må være i samsvar med EN 374. 

Personlig verneutstyr, åndedrettsvern: Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk åndedrettsvern. Filtertype: A. Åndedrettsvernet må være i 
samsvar med én av følgende standarder: EN 136/140/145. 

Miljøeksponeringskontroll: Sikre overholdelse av lokale utslippsbestemmelser. 
 

 

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 
9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 
 

Tilstand: 
Farge: 
Lukt: 
Luktterskel:  
pH (bruksvæske, oppløsning):  
pH (konsentrert): 
Smeltepunkt/frysepunkt: 
Startkokepunkt og kokeområde: 
Flammepunkt: 
Fordampningshastighet: 
Brennbarhet (fast stoff, gass):  
Øvre/nedre brennbarhetsgrense: 
Øvre/nedre eksplosjonsgrense:  
Damptrykk: 

Aerosol 
Fargeløs 
Karakteristisk 
Ingen data 
Ingen data  
Ingen data 
Ingen data 
149—213 °C 
 
–41 °C 
Ingen data 
Brennbarhet: 200 °C 
Ingen data  
Ingen data 
Ingen data 

Damptetthet: 
Relativ tetthet: 
Løselighet: 
Fordelingskoeffisient  
n-oktanol/vann:  
Selvantennelsestemperatur: 
Nedbrytningstemperatur: 
Viskositet: 
Eksplosive egenskaper:  
Oksiderende egenskaper: 
 
9.2. Annen informasjon 
 

Ingen data 
Ingen data 
Ingen data 
Ingen data 
 
Ingen data  
Ingen data 
Ingen data 
Ingen data 
Ingen data  
 
 
Ingen. 
 

 
AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

Sterke oksidasjonsmidler. 
10.2. Kjemisk stabilitet 

Produktet er stabilt når det brukes i henhold til leverandørens anvisninger. 
10.3. Mulighet for farlige reaksjoner 

Ingen kjente. 
10.4. Forhold som må unngås 

Unngå oppvarming og kontakt med antennelseskilder. Unngå direkte sollys. Unngå temperaturer 
> 50 °C. 

10.5. Uforenlige materialer 
Sterke oksidasjonsmidler. 
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10.6. Farlige nedbrytningsprodukter 
Karbonmonoksid og karbondioksid. 

 

 
AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger 

 

 
 

Akutt toksisitet – oral: Spraytåke i munnen kan irritere slimhinner i munn og hals. Produktet trenger ikke å 
klassifiseres. Testdata er ikke tilgjengelig. 

Akutt toksisitet – dermal: Produktet trenger ikke å klassifiseres. Testdata er ikke tilgjengelig. 

Akutt toksisitet – innånding: Produktet trenger ikke å klassifiseres. Testdata er ikke tilgjengelig. 

Etsende/irriterende for huden: Irriterende for huden — kan forårsake rødhet. 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon: Kan forårsake øyeirritasjon. Produktet trenger ikke å klassifiseres. Testdata er ikke 
tilgjengelig. 

Åndedrettssensibilisering eller 
hudsensibilisering: 

Produktet trenger ikke å klassifiseres. Testdata er ikke tilgjengelig. 

Bakteriecellemutagenitet: Produktet trenger ikke å klassifiseres. Testdata er ikke tilgjengelig. 

Kreftfremkallende egenskaper: Produktet trenger ikke å klassifiseres. Testdata er ikke tilgjengelig. 

Reproduksjonstoksisitet: Mistenkt å skade fruktbarheten. 

Enkelt STOT-eksponering: Innånding av damp kan forårsake irritasjon i øvre luftveier. Produktet frigjør organisk 
løsemiddeldamp som kan forårsake sløvhet og svimmelhet. Ved høye konsentrasjoner kan 
dampen forårsake hodepine og rus. 

Gjentatt STOT-eksponering: Langvarig eller gjentatt innånding av damp kan forårsake skade på sentralnervesystemet. 
Aspirasjonsfare: Innånding av spraytåke kan forårsake kjemisk lungebetennelse. 

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kjente. 

 
 
AVSNITT 12: Økologiske opplysninger 
12.1. Toksisitet 

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
 

12.2. Persistens og nedbrytbarhet 
Produktet inneholder minst ett stoff som er vannløselig. Kan spre seg i miljøet. 

12.3. Bioakkumulativt potensial 
Testdata er ikke tilgjengelig . 

12.4. Mobilitet i jord 
Testdata er ikke tilgjengelig . 

12.5. Resultater av PBT og VPvB vurdering 
Ingen vurdering er gjort. 

12.6. Andre negative virkninger 
Ingen kjente. 

 

 
AVSNITT 13: Hensyn ved avhending 
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13.1. Metoder for avfallsbehandling 
Unngå unødvendige utslipp til miljøet. 

Aerosolbokser må ikke kastes som vanlig avfall, selv når de er tomme. Sprayboksene må 
sendes til det kommunale innsamlingsanlegget for kjemisk avfall med spesifikasjonene 
nedenfor. 

Aerosolbokser: 
EAL-kode: 16 05 04 Gasser i trykkbeholdere som inneholder farlige stoffer.  
 
Tørkekluter med organiske løsemidler: 
EAL-kode: 15 02 02 Absorberende midler, filtermaterialer (inkludert oljefiltre som ikke er 
spesifisert for øvrig), tørkekluter, vernetøy forurenset av farlige stoffer. 

 
AVSNITT 14: Transportinformasjon 
ADR/RID 
14.1. FN-nummer  1950 

14.2. Korrekt FN-forsendelsesnavn  AEROSOLER 

14.3. Transportfareklasse(r)  2.1 

14.4. Pakkegruppe  - 

Fareidentifikasjonsnummer - 

Tunnelbegrensningskode:  D 

14.5. Miljøfarer  Produktet må merkes som en miljøfare (symbol: fisk og tre) i emballasjestørrelser på mer enn 
5 kg/l. 

ADN 
14.1. FN-nummer  1950 

14.2. Korrekt FN-forsendelsesnavn  AEROSOLER 

14.3. Transportfareklasse(r)  2.1 

14.4. Pakkegruppe  - 

14.5. Miljøfarer  Produktet må merkes som en miljøfare (symbol: fisk og tre) i emballasjestørrelser på mer enn 
5 kg/l. 

Miljøfare i tank  - 
Fartøy: 
IMDG  

14.1. FN-nummer 1950 

14.2. Korrekt FN-forsendelsesnavn  AEROSOLER 

14.3. Transportfareklasse(r)  2.1 

14.4. Pakkegruppe - 

14.5. Miljøfarer  Produktet må merkes som et marint forurensende stoff (MP) i emballasjestørrelser på mer enn 
5 kg/l. 

 

Segregeringsgruppe IMDG-kode:  - 

ICAO/IATA 
14.1. FN-nummer  1950 

14.2. Korrekt FN-forsendelsesnavn  AEROSOLER, BRANNFARLIGE 

14.3. Transportfareklasse(r)  2.1 

14.4. Pakkegruppe  - 

14.5. Miljøfarer  Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig (symbol: fisk og tre). 
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14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren 
 Ingen. 

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL73/78 og IBC-koden 
 Ikke aktuelt. 
 
 
AVSNITT 15: Informasjon om forskrifter 

Dekket av: Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om 
vaskemidler. 

15.1. Forskrifter om helse, miljø og sikkerhet / lovgivning som er spesifikk for stoffet eller blandingen 
Spesielle bestemmelser:  Direktiv 2012/18/EU (Seveso-direktivet), P3a BRANNFARLIGE AEROSOLER: kolonne 2: 150 t 

(netto); kolonne 3: 500 t (netto). 
Direktiv 2012/18/EU (Seveso), E1 Farlig for vannmiljøet i kategori akutt 1 eller kronisk 1: 
kolonne 2: 100 t, kolonne 3: 200 t. 
Spesiell forsiktighet skal utvises overfor ansatte under 18 år. Unge under 18 år skal ikke utføre 
noe arbeid som kan forårsake skadelig eksponering for dette produktet. 

15.2. Kjemisk sikkerhetsvurdering 
      Kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført. 
 

 

AVSNITT 16: Annen informasjon 
Endringer er gjort i følgende avsnitt: 
 
Forklaringer til forkortelser: 

1–16 
 
 
PBT: persistent, bioakkumulativt og toksisk  
vPvB: svært persistent og svært bioakkumulativt  
STOT: spesifikk målorgantoksisitet 
 

Klassifiseringsmetode: Beregning basert på farene ved de kjente komponentene. 
 

R-setninger: R10 Brannfarlig. 
R11 Svært brannfarlig. 
R12 Ekstremt brannfarlig. 
R12A Ekstremt brannfarlig. 
R38 Irriterende for huden. 
R48/20 Skadelig – fare for alvorlig helseskade ved langvarig eksponering gjennom innånding. 
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake langsiktige negative virkninger i 
vannmiljøet. 
R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake langsiktige negative virkninger i 
vannmiljøet. 
R62 Mulig risiko for nedsatt fruktbarhet. 
R65 Skadelig – kan forårsake lungeskader hvis svelget. 
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. 
 

H-setninger: H220 Ekstremt brannfarlig gass. 
H222 Ekstremt brannfarlig aerosol. 
H225 Meget brannfarlig væske og damp. 
H229 Trykkbeholder: Kan briste hvis oppvarmet. 
H280 Inneholder gass under trykk, kan eksplodere hvis oppvarmet. 
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. 
H315 Irriterer huden. 
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. 
H361f Mistenkt å skade fruktbarheten. 
H373 Kan forårsake skade på organer gjennom langvarig eller gjentatt eksponering.  
H400 Meget giftig for liv i vann. 
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. 
 

Opplæring: 
Annen informasjon: 

Grundig kunnskap om dette sikkerhetsdatabladet skal være en forutsetning. 
Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet for og gjelder for kun dette produktet. Det er basert på 
vår nåværende kunnskap og informasjonen som leverandøren var i stand til å gi om produktet 
på tidspunktet for utarbeidelsen. Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med gjeldende lov om 
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utarbeidelse av sikkerhetsdatablader i henhold til 1907/2006/EF (REACH) som senere endret. 
 

 
AOA / Bureau Veritas HMS Danmark A/S, Birkemosevej 7, DK-6000 Kolding; tlf.: +45 75508811; faks: +45 75508810; e-post: infohse@dk.bureauveritas.com; webadresse: www.hse.bureauveritas.dk 
(Made in Toxido®) EU_UK 
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