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SIKKERHETSDATABLAD
Avery Dennison Supreme Wrap Care Power Cleaner

1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORTAKET

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn Avery Dennison Supreme Wrap Care Power Cleaner

Product code BC2510001

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

Identifiserte bruksområder For use in the vehicle care industry. Vaskemiddel.

Bruksområdene som
leverandøren advarer mot

Ingen spesifikk bruk som frarådes er identifisert.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Avery Dennison
Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 85 000 2000 (9:00-17:00 CET)
www.graphics.averydennison.eu  - Contact Us

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon Avery Dennison +31 85 000 2000 (09:00 - 17:00 CET)

Nødtelefonnummer 113 (medisinsk nødstilfelle), 110 (brann)

2: FAREIDENTIFIKASJON

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering
Fysiske farer Ikke klassifisert.

Helsefarer Eye Dam. 1 - H318

Miljøfarer Ikke klassifisert.

Klassifisering (67/548/EEC)
eller (1999/45/EC)

Xi; R41

Mennesklig helse Kan forårsake alvorlig øyeskade.

2.2. Merkingselementer

Piktogram

Varselord Fare

Faresetning H318 Gir alvorlig øyeskade.
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Avery Dennison Supreme Wrap Care Power Cleaner

Advarselssetninger P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege.
P501 Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Inneholder C9-11 ALKOHOLETOKSYLAT, dodekyl dimethylamin oksid

Vaskemiddelmerking 5 - < 15% ikke-ioniske overflateaktive stoffer,< 5% parfyme

2.3. Andre farer

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

3.2. Stoffblandinger

C9-11 ALKOHOLETOKSYLAT 5-10%

CAS nummer: 68439-46-3

Klassifisering
Acute Tox. 4 - H302
Eye Dam. 1 - H318

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
Xn; R22. Xi; R41

dodekyl dimethylamin oksid 5-10%

CAS nummer: 1643-20-5 EC nummer: 216-700-6

M faktor (akutt) = 1

Klassifisering
Skin Irrit. 2 - H315
Eye Dam. 1 - H318
Aquatic Acute 1 - H400

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
Xi;R36/38. N;R50.

Sodium Xylene Sulphonate 1-5%

CAS nummer: 1300-72-7 EC nummer: 215-090-9

Klassifisering
Eye Irrit. 2 - H319

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
Xi; R36

PROPAN-2-OL 1-5%

CAS nummer: 67-63-0 EC nummer: 200-661-7

Klassifisering
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336

Klassifisering (67/548/EEC) eller (1999/45/EC)
F;R11 Xi;R36 R67

Hele teksten for alle R- og H-setninger er vist i pkt. 16.

4: FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
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Innånding Flytt berørt person ut i frisk luft umiddelbart . Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

Svelging Ikke fremkall oppkast. Skyll munnen grundig med vann. Gi mye vann å drikke. Gi medisinsk
tilsyn om ubehaget vedvarer.

Hudkontakt Flytt berørt person vekk fra forurensningskilden. Vask huden grundig med såpe og vann. Sørg
for medisinsk tilsyn om symptomene er alvorlige eller vedvarer etter vask.

Øyekontakt Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Skyll umiddelbart med mye vann. Fortsett
å skylle i minst 15 minutter. Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

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

Innånding Damper kan forårsake hodepine, utmattethet, svimmelhet og kvalme.

Svelging Kan gi ubehag ved svelging.

Hudkontakt Forlenget hudkontakt kan forårsake rød hud og irritasjon.

Øyekontakt Kan forårsake sløret blikk og alvorlig øyeskade.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Anmerkninger for lege Ingen spesielle anbefalinger.

5: BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Produktet er ikke brennbart. Bruk brannslukningsutstyr egnet for den omgivende brannen.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt.

Farlige forbrenningsprodukter Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Nitrogenoksider.
Svovelholdige gasser (SOx). Ammoniakk eller aminer. Hydrokarboner.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under
brannslokking

Ingen spesifikke brannslukningstiltak er kjent.

Spesielt verneutstyr for
brannmenn

Bruk selvforsynt åndredrettsvern (SCBA) og hensiktsmessige verneklær.

6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler Bruk verneklær som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp i avløp eller vassdrag eller på bakken.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Vask grundig etter håndtering av sølt materiale. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og
plasser i beholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt For avfallshåndtering , se avsnitt 13.

7: HÅNDTERING OG LAGRING

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
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Forholdsregler ved bruk Unngå kontakt med øynene og langvarig hudkontakt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Oppbevares i tett lukket originalemballasje, på et tørt, kjølig og godt ventilert sted.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksområdene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
PROPAN-2-OL

Langtids eksponering (8-timer TWA):  100 ppm  245 mg/m³

PROPAN-2-OL (CAS: 67-63-0)

DNEL Industri - Hudkontakt; Lang tid systemiske effekter: 888 mg/kg/dag
Industri - Innånding; Lang tid systemiske effekter: 500 mg/m³

PNEC - Jord;  28 mg/kg
- STP;  2251 mg/l
- Ferskvann;  140.9 mg/l
- Sjøvann;  140.9 mg/l
- Sediment (Ferskvann);  552 mg/kg
- Sediment (Sjøvann);  552 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Verneutstyr

      

Egnet prosessregulering Ingen spesielle krav til ventilasjon.

Øye-/ansiktsbeskyttelse Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at øyekontakt er mulig. Følgende beskyttelse skal brukes: Kjemikaliebestandige
vernebriller.

Håndbeskyttelse Bruk egnede verneklær for å hindre gjentatt eller langvarig hudkontakt. Det anbefales at
hanskene er laget av følgende materialer: Nitrilgummi.

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Bruk egende verneklær for å beskytte mot enhver mulig hudkontakt.

Hygienetiltak Sørg for øyedusj. Vask straks hud som har blitt tilsølt. Ta straks av alle klær som har blitt
tilsølt. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Det må ikke spises, drikkes eller
røykes under bruk. Ikke røyk i arbeidsområdet. Vask hendene ved slutten av hvert skift og før
spising, røyking og bruk av toalett.

Åndedrettsvern No specific recommendation made but protection against nuisance mist must be used when
the general level exceeds 10mg/m3 Åndedrettsvern må benyttes hvis luftbåren forurensning
overskrider gitte tiltaks- og grenseverdier.

9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
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Utseende Klar væske.

Farge Fargeløs.

Lukt Behagelig.

Luktterskel Ingen tilgjengelig informasjon.

pH pH (konsentrert oppløsning): 8

Smeltepunkt Ikke anvendelig.

Begynnende kokepunkt og
område

>100°C @ 760 mm Hg

Flammepunkt 44°C TCC (Tag closed cup).

Fordampningshastighet Ingen tilgjengelig informasjon.

Fordampningsfaktor Ingen tilgjengelig informasjon.

Øverste/laveste antennelses-
eller eksplosjonsgrense

Ingen tilgjengelig informasjon.

Damptrykk Ingen tilgjengelig informasjon.

Damptetthet >1

Relativ tetthet ~ 1.01 @ 20°C

Romvekt Ikke anvendelig.

Oppløslighet(er) Fullstendig oppløselig i vann.

Fordelingskoeffisient Ingen tilgjengelig informasjon.

Selvantennelsestemperatur Ingen tilgjengelig informasjon.

Dekomponeringstemperatur Ingen tilgjengelig informasjon.

Viskositet Ingen tilgjengelig informasjon.

Oksiderende egenskaper Ikke anvendelig.

Kommentarer Informasjon oppgitt som "Ikke tilgjengelig" eller " Ikke anvendbar" anses ikke å være relevant
ved innføring av korrekte kontrolltiltak. Does not support combustion at 75oC

9.2. Andre opplysninger

Flyktig organisk forbindelse Dette produkt inneholder max 40 g/litre VOC.

10: STABILITIT OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Stabil ved normal omgivelsestemperatur.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Vil ikke polymerisere.

10.4. Forhold som skal unngås

Betingelser som bør unngås Unngå overdreven varme i en langvarig tidsperiode.

10.5. Uforenlige materialer
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Materialer som bør unngås Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med produktet og
produsere en farlig situasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Ammoniakk eller aminer.
Svovelholdige gasser (SOx). Nitrogenoksider. Hydrokarboner.

11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Akutt giftighet - oralt
Anmerkninger (oralt LD₅₀) Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

ATE oralt (mg/kg) 13 227,51322751

Akutt giftighet - hud
Anmerkninger (hud LD₅₀) Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Akutt giftighet - innånding
Anmerkninger (innånding
LC₅₀)

Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Hudetsing/hudirritasjon
Dyredata Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon
Alvorlig øyeskade/irritasjon Gir alvorlig øyeskade.

Sensibilisering ved innånding
Sensibilitet i luftveiene Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Sensibilisering av huden
Hudallergi Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Skadelig for arvestoffet i kjønnsceller
Arvestoffskadelig - in vitro Inneholder ingen stoffer kjent for å være mutagent.

Kreftfremkallende
Kreftfremkallende Inneholder ingen stoffer kjent for å være kreftfremkallende.

Reproduksjonstoksisk
Reproduksjonsskadelig -
fruktbarhet

Inneholder ingen stoffer kjent for å være giftig for reproduksjon.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — enkelteksponering
STOT- enkel eksponering Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Giftvirkning på bestemte organer (STOT) — gjentatt
eksponering
STOT- gjentatt eksponering Basert på tilgjengelige data er klassifiseringskriteriene ikke imøtekommet.

Aspirasjonsfare
Innåndingsfare Ikke forventet å presentere en aspirasjonsfare, basert på kjemisk struktur.

Innånding Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Oppvarming kan utvikle følgende produkter:
Irriterende gasser eller damper.

Svelging Kan gi ubehag ved svelging.
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Hudkontakt Forlenget hudkontakt kan forårsake rød hud og irritasjon.

Øyekontakt Irriterer øynene. Fare for alvorlig øyeskade.

Opptaksvei Hud og/eller øyekontakt Innånding

Målorganer Hud Øyne Sentralnervesystemet

Medisinske symptomer Hudirritasjon. Kan forårsake sløret blikk og alvorlig øyeskade. Søvnighet, svimmelhet,
desorientering, ubalanse.

12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Miljøforurensning Ikke kjent. Produktet inneholder et stoff som er meget giftig for vannlevende organismer.
However, this preparation has not been classified as hazardous to the environment using the
conventional method calculation.

12.1. Giftighet

Akutt giftighet - fisk Ikke kjent.

Akutt giftighet - virvelløse dyr Ikke kjent.

Akutt giftighet - vannplanter Ikke kjent.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar Det finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet. Tensiden(e) som inngår i dette produktet
oppfyller kriteriene til biologisk nedbrytbarhet fastsatt i forordning (EU) nr. 648/2004 om vaske
og rengjøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.

Fordelingskoeffisient Ingen tilgjengelig informasjon.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Produktet er vannløselig og kan spres i vannsystemer. Produktet inneholder flyktige organiske
forbindelser (VOC) som fordamper lett fra alle overflater.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB
bedømming

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EØS kriterier.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ikke kjent.

13: INSTRUKSER VED DEPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Ved behandling av avfall, skal forholdsregler for sikkerhet knyttet til berøring av produktet
overveies.

Avfallsmetoder Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold til kravene fra lokal avfallsmyndighet.

14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA,
ADR/RID)

14.1. FN-nummer
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Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke anvendelig.

Transport fareseddel

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning

Nei.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til
Annex II av MARPOL 73/78
og IBC Koden

Ikke anvendelig.

15: REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen.

EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Rådet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Rådet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).

Veiledning Workplace Exposure Limits EH40.

Vannfareklassifisering WGK 2

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

16: ANDRE OPPLYSNINGER

Referanse til
nøkkelinformasjon og
datakilder.

Material Safety Data Sheet, Misc. manufacturers.

Klassifiseringsprosedyrer i
henhold til Regulation (EC)
1272/2008

: På basis av test data., Kalkulasjonsmetode.

Revisjonskommentarer NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon.

Utstedt av J Waterfield

Revisjonsdato 10.07.2015

Revisjon 1.1

Erstatter dato 04.02.2015
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SDS nummer 21100

Fullstendige risikosetninger R11 Meget brannfarlig.
R22 Farlig ved svelging.
R36 Irriterer øynene.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

Fullstendig faremerking H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H302 Farlig ved svelging.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.

Opplysningene gjelder bare dette materialet og behøver ikke gjelde materialet brukt i kombinasjon med andre materialer eller
i andre prosesser. Slik informasjon er, basert på det selskapet tror og vet om materialet, nøyaktig og korrekt på angitt dato.
Det gis imidlertid ingen garanti eller fremstilling av at informasjonen er presis, pålitelig eller fullstendig. Det er brukerens
ansvar å forsikre seg om hensiktsmessigheten av slik informasjon for sin egen særskilte bruk.

9/9


