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SÄKERHETSDATABLAD
420ML NON FLAMMABLE CARBON SPRAYDUSTER

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn 420ML NON FLAMMABLE CARBON SPRAYDUSTER

Produktnummer KF22365,ZP

Intern identifiering ASDZ420QCA/B

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Rengöringsmedel.

Användningar som det avråds
från

Inga specifika användningar som det avråds från har identifierats.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör INTERACTION
Jean-Baptiste de Ghellincklaan 23, box 101
9051 Gent, BELGIUM
+32 9 380 8248
+32 9 380 8249
info@interaction-connect.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för
nödsituationer

+32 9 380 8248

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering
Fysikaliska faror Aerosol 3 - H229

Hälsofaror Ej klassificerat.

Miljöfaror Ej klassificerat.

Fysikalisk-kemiska Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring.

2.2. Märkningsuppgifter

Signalord Varning

Faroangivelser H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C/122°F.

2.3. Andra faror

Produkten är inte klassificerad som PBT eller vPvB enligt gällande EU-kriterier.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
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420ML NON FLAMMABLE CARBON SPRAYDUSTER

5CHEMCO2DRY 60-100%

CAS-nummer: 124-38-9 EG-nummer: 204-696-9

Klassificering
Ej klassificerat.

Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)
-

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Håll den skadade personen varm och i stillhet.
Sök omedelbart läkarhjälp.

Förtäring Framkalla inte kräkning. Skölj munnen noggrant med vatten.

Hudkontakt Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Skölj omedelbart med
mycket vatten. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter och sök läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning Ångor i höga koncentrationer har anestetisk effekt. Symptom efter överexponering kan
inkludera följande: Huvudvärk. Trötthet. Yrsel. Påverkan på centrala nervsystemet.

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

Anmärkningar för läkaren Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Produkten är inte brandfarlig. Brandsläckningsmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golvet och ansamlas i botten på behållare.
Ångor kan antändas av gnista, het yta eller glöd. Behållare kan brisera eller explodera vid
upphettning, beroende på häftig tryckstegring.

Farliga förbränningsprodukter Koloxider. Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser
eller ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsåtgärder vid
brandbekämpning

Flytta behållare från brandområdet om detta kan göras utan risk.

Särskild skyddsutrustning för
brandbekämpningspersonal

Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder Undvik inandning av ångor och kontakt med hud och ögon.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag eller på marken.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
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420ML NON FLAMMABLE CARBON SPRAYDUSTER

Metoder för sanering AVDUNSTNING / FÖRÅNGNING.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Se Avsnitt 11
för ytterligare information om hälsofaror. Samla ihop och bortskaffa spill så som det anges i
Avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder vid
användning

Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Använd godkänt andningsskydd om
luftförorening överstiger en acceptabel nivå.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. Aerosolburkar: Får inte utsättas
för direkt solljus eller temperaturer över 50°C.

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen
5CHEMCO2DRY

Nivågränsvärde (8 timmar NGV):  HGV 5000 ppm  9000 mg/m³
Korttidsvärde (15 minuter KTV):   HGV 10000 ppm  18000 mg/m³
HGV =  Hygieniskt gränsvärde

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Sörj för god allmänventilation och punktutsug. Ta i beaktande hygieniskt gränsvärde för
produkten eller ingående ämnen.

Ögonskydd/ansiktsskydd Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar
att kontakt med ögonen är möjlig. Följande skydd ska användas: Korgglasögon. Personlig
skyddsutrustning för skydd av ögon och ansikte måste uppfylla kraven i Europeisk Standard
EN166.

Handskydd Inget specifikt handskydd rekommenderas. Kemikalie-resistenta, ogenomträngliga
skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard ska användas om en riskbedömning
visar att hudkontakt är möjlig. Den bäst anpassade handsken ska väljas efter samråd med
handskleverantören/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden för
handskmaterialet. För att skydda händerna från kemikalier, så ska skyddshandskarna uppfylla
kraven i Europeisk Standard EN374.

Hygienåtgärder Använd tekniska kontrollåtgärder för att minska luftföroreningen till tillåtna exponeringsnivåer.
Ögonspolningsanordning ska finnas tillgänglig. Tvätta huden efter varje skift, före måltid,
rökning och toalettbesök. Använd lämplig hudkräm för att förhindra uttorkning av huden. Ät
inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Rök inte på arbetsplatsen.

Andningsskydd Om ventilationen är otillräcklig, så måste lämpligt andningsskydd bäras. Använd ett
andningsskydd försett med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P2. Gas- och
kombinationsfilterdosor ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN14387.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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420ML NON FLAMMABLE CARBON SPRAYDUSTER

Utseende Aerosol.

Färg Färglös.

Lukt Karakteristisk.

Löslighet Olöslig i vatten.

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inte tillgänglig. Polymeriserar inte.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska
undvikas

Undvik värme, lågor och andra antändningskällor. Undvik kontakt med syror och baser.

10.5. Oförenliga material

Material som ska undvikas Det är inte troligt att något specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med
produkten så att en farlig situation uppstår.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga
sönderdelningsprodukter

Vid brand kan det bildas giftiga gaser (CO, CO2, NOx).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter Det finns inga informationer.

Andra hälsoeffekter Det finns inga belägg för att produkten kan orsaka cancer.

Generell information Ingen specifik hälsofara är känd.

Inandning Gas eller ånga i höga koncentrationer kan irritera luftvägarna. Symptom efter överexponering
kan inkludera följande: Huvudvärk. Trötthet. Illamående, kräkning.

Hudkontakt Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Fortsätt att
skölja i minst 15 minuter och sök läkarhjälp.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Inte betraktad som miljöfarlig.

12.1. Toxicitet

Akut toxicitet - fisk Ingen information krävs.
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Akut toxicitet - vattenlevande
ryggradslösa djur

Ingen information krävs.

Akut toxicitet - vattenväxter Ingen information krävs.

Akut toxicitet -
mikroorganismer

Ingen information krävs.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga data gällande nedbrytbarheten av produkten.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga Inga data tillgängliga om bioackumulering.

12.4. Rörligheten i jord

Rörlighet Produkten innehåller flyktiga ämnen vilka kan spridas i atmosfären.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inte tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den
lokala avfallsmyndigheten. Får ej punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Avfallshanteringsmetoder Tomma behållare ska inte punkteras eller brännas på grund av risken för explosion. Lämna
bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala
avfallsmyndigheten.

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Vid leverans, omfattas denna produkt av undantagen som gäller för begränsad mängd.

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 1950

UN Nr. (IMDG) 1950

UN Nr. (ICAO) 1950

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning
(ADR/RID)

AEROSOLS

Officiell transportbenämning
(IMDG)

AEROSOLS

Officiell transportbenämning
(ICAO)

AEROSOLS

Officiell transportbenämning
(ADN)

AEROSOLS

Proper Shipping Name (DOT) CONSUMER COMMODITY
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14.3. Faroklass för transport

ADR/RID klass 2.2

ADR/RID etikett 2.2

IMDG klass 2.2

ICAO klass/riskgrupp 2.2

Transportetiketter

14.4. Förpackningsgrupp

Inte tillämpligt.

14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne
Nej.

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

EmS F-D, S-U

Tunnelrestriktionskod (E)

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL  73/78 och IBC-
koden

Inte relevant.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-förordning Kommissionens Direktiv 2000/39/EG av den 8 juni 2000 om upprättandet av en första
förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden vid genomförandet av Rådets
Direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har
samband med kemiska agenser i arbetet (med ändringar).
Kommissionens Beslut 2000/532/EG ändrat genom Beslut 2001/118/EG om en förteckning
över avfall och farligt avfall i enlighet med Rådets Direktiv 75/442/EEG om avfall och Direktiv
91/689/EEG om farligt avfall med ändringar.
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning  av kemikalier (REACH) (med
ändringar).

Vägledning Workplace Exposure Limits EH40.

Godkännanden (Avdelning VII
Förordning 1907/2006)

Inga specifika godkännanden är kända för produkten.

Begränsningar (Avdelning VIII
Förordning 1907/2006)

Inga specifika begränsningar gällande användning är kända för produkten.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.
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AVSNITT 16: Annan information

Utgiven av Toni Ashford

Revisionsdatum 2015-11-18

Revision 2

SDS nummer 21011

Riskfraser i fulltext Ej klassificerad

Faroangivelser i fulltext H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse,
korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet
eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna
särskilda användningsområdet.
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