
Aniline Protector Spray

Sikkerhetsdatablad

Trykkingsdato: 11.07.2016 Side 1 av 9

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

Aniline Protector Spray

1.1. Produktidentifikator

Anilin Protector, Protection Anilin

Andre handelsnavn

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

MØBEL, GULV OG SKINNPLEIE for konsumentbruk

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Produsent

LEDERZENTRUM GmbHSelskap:

Raiffeisenstraße 1Gate:

D-37124 Rosdorf (Germany)Sted:

Telefon: +49 (0)551- 770730 Telefax:+49 (0)551- 7707322

E-post: info@lederzentrum.de

Karin OberdiekUtsteder: + 49 (0) 551 770730Telefon:

E-post: ko@lederzentrum.de

www.lederzentrum.deInternet:

+49 (0)551 - 770 730Opplysningsgivende område:

Leverandør

Selskap: CAR SPA AS

Gate: Konows Gate 67b

Sted: N-0196 Oslo

Telefon: 0047 928 432 28/22221311

Internet: www.car-spa.no

0049 (0) 551 770 730         Mo.-Fr. 08:00 am - 03:00 pm CET/MEZ1.4. Nødtelefon:

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Fareindikasjoner: F+ - ekstremt brannfarlig

R-setninger:

Ekstremt brannfarlig.

Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Gjentatt kontakt kan føre til sprø eller revnet hud.

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Farekategorier:

Brannfarlige gasser: Flam. Gas 1

Fareutsagn:

Ekstremt brennbar aerosol.

Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Kan føre til langtids skadelige virkninger av vannliv.

2.2. Merkelementer

Signalord: Fare
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Piktogrammer: GHS02

H222 Ekstremt brennbar aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H413 Kan føre til langtids skadelige virkninger av vannliv.

Fareutsagn

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. 

Røyking forbudt.

P377 Lekkende gassbrann: ikke slukk med mindre lekkasjen kan stoppes på en forsvarlig 

måte.

P381 Eliminer alle tenningskilder dersom det er forsvarlig å gjøre det.

P403 Oppbevar på et godt ventilert sted.

Forsiktighetsutsagn

Særlig merking av visse preparater
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

      Trykkbeholder - må ikke utsettes for temperaturer over 50 °C. Til og med etter bruk, må 

produktet ikke åpnes med kraft, og må ikke forbrennes.

      Sprøyt ikke på åpen flamme eller noe annet glødende materiale. Holdes vekk fra 

antennelseskilder - Røyking forbudt. Oppbevares utilgjengelig for barn.

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

Farlige komponenter

EF-nr. InnholdStoffnavn

CAS-nr. Klassifisering i henhold til direktiv 67/548/EØF

Index-nr. Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

REACH-nr.

292-459-0 55-65 %Hydrocarbons, C10-C12, isoalkanes, <2% aromatics

Xn - helseskadelig  R53-65-6690622-57-4

Flam. Liq. 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 4; H226 H304 H413 EUH066

01-2119472146-39

203-448-7 20-30 %butan

F+ - ekstremt brannfarlig  R12106-97-8

Flam. Gas 1; H220601-004-00-0

200-827-9 5-10 %propan

F+ - ekstremt brannfarlig  R1274-98-6

Flam. Gas 1; H220601-003-00-5

200-857-2 1 - < 5 %isobutan

F+ - ekstremt brannfarlig  R1275-28-5

Flam. Gas 1; H220601-004-00-0

Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene: se under avsnitt 16.
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SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Personen føres ut i frisk luft og holdes varm og i ro. Impliserte må ikke være uten tilsyn.

Generelt råd

Sørg for frisk luft.

Ved innånding

Vask til slutt med: Vann og såpe.

Ved hudkontakt

Vask straks forsiktig og grundig med øyendusj eller med vann. Oppsøk øyenlege hvis plager oppstår.

Ved øyekontakt

IKKE framkall brekning. Forsiktig ved oppkast: Aspirasjonsfare! Ved uhell eller illebefinnende er 

omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig.

Ved svelging

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling
Symptomatiske behandling.

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slukkemidler

 Kulldioksyd (CO2). Vanndusj.

Egnede slokkingsmidler

Full vannstråle.

Uegnet slokkingsmidler

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Oppheting fører til trykkøkning og fare for brudd.

Ventilasjonsuavhengig åndedrettsapparat og kjemikaliebestandig vernedress må brukes. Vernedrakt.

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn

Til beskyttelse av personer og til kjøling av beholdere i fareområde må vannsprøytestråle innsettes.

Ytterligere råd

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

Det må sørges for tilstrekkelig lufting. Fjern tenningskilder. Bruk personlig beskyttelsesutrustning. 

Særlig, glifare gjennom utslipp av produktet.

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.

6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder). Må opptas 

mekanisk og bringes til uskadeliggjøringen i egnete beholdere. Det må sørges for tilstrekkelig lufting.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Fjern tenningskilder.

6.4. Referanse til andre seksjoner

SEKSJON 7: Håndtering og lagring
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7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Skal behandles og åpnes med forsiktighet.

Sikkert håndteringsråd

Må beskyttes mot solbestråling og temperaturer over 50 °C. Må ikke åpnes voldsomt eller forbrennes. 

Må ikke sprutes mot flammer eller glødende gjenstander. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking 

forbudt. Oppbevar utilgjengelig for barn.

Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse

Ingen særlige forholdsregler er nodvendig.

Ytterligere råd

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted. Lagertemperatur: til °C: 

50°C max.

Krav til lagringsområder og containere

Ikke lagre sammen med: Oksyderingsmidler.

Tekniske forhåndsregler/lageringsbetingelser

Må ikke utsettes for varme. UV-bestråling/ sollys.

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

7.3. Spesielle sluttanvendelser

MØBEL, GULV OG SKINNPLEIE for konsumentbruk

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære

fiber/cm³mg/m³ppmStoffnavnCAS-nr.

Gjennomsnittsv.250Butan106-97-8 600

Gjennomsnittsv.500Propan74-98-6 900

8.2. Eksponeringskontroll

-

Egnede tekniske styringskontrollmekanismer

Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Ikke spise, drikke, royke, snuse på arbedsplassen. Unngå 

innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.

Beskyttelse og hygienetiltak

Vernebriller: ikke nødvendig.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

Beskyttelse handsker: ikke nodvendig.

Håndvern

Kroppsbeskyttelse: ikke nødvendig.

Hudvern

Pustemaske er nødvendig ved: utilstrekkelig lufting.

Åndedrettsvern

-

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen
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hvitaktig

AerosolTilstandsform:

Farge:

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

karakteristiskLukt:

Testnorm

Tilstandsendringer

- 44 °CStartkokepunkt og kokeområde:

- 97 °CFlammepunkt:

Berstgefahr bei Erwärmung über 50°C.

Danger of bursting over 50°C.

Eksplosive egenskaper

Aeorosol0,6 vol. %Nedre eksplosjonsgrenser:

Aeorosol8,5 vol. %Øvre eksplosjonsgrenser:

200 °CAutooksidasjonstemperatur:

Damptrykk:

  (ved 20 °C)

ca. 2.000 - 4.000 hPa

Tetthet (ved 20 °C): ca. 0,705 g/cm³

ca. 61%Løsemiddelinnhold:

9.2. Andre opplysninger

VOC (EU): 90,10% = 635 g/l = 254 g/400 ml

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

Fare for at beholderen kan briste. > 50°C

10.4. Forhold som skal unngås

Ved bruk kan brennbare damper/eksplosive damp-luft blandinger dannes.

10.5. Ukompatible materialer

-

10.6. Farlige spaltningsprodukter

-

Andre opplysninger

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Akutt forgiftning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Toksikologiske dataer foreligger ikke.

Irritasjon- og etsevirkning
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Irritasjon på huden: svakt irriterende. 

Irritasjonsvirkning i øyet: svakt irriterende.

Følsomme påvirkning
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Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Sensibilisering av luftveiene eller huden: Ikke sensibiliserende.

Spesifikk målorgantoksisitet - enkelteksponering

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

Virkning etter gjentatt eller lengere tids eksponering
Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

-

Kreftfremkallende, mutasjonsfremkallende eller giftige påvirkninger for forplantning

Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

-

Innåndingsfare
Basert på tilgjengelig data, blir klassifiseringskriteriene ikke tilfredsstilt.

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

-

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

-

Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann

Log PowStoffnavnCAS-nr.

106-97-8 2,89butan

74-98-6 2,36propan

75-28-5 2,8isobutan

-

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

-

-

12.6. Andre skadevirkninger

@1206.B012718

Andre opplysninger

SEKSJON 13: Instrukser om disponering

13.1. Metoder for behandling av avfall

SEKSJON 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)

14.1. UN-nr.: UN 1950

AEROSOLBEHOLDERE14.2. Forsendelsesnavn:

214.3. Fraktfareklasse:

2.1Etiketter:

Klassifisering-kode: 5F
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Begrenset mengde (LQ): LQ2

Tunnelbegrensingskode: D

Spesialforskrifterregneart: 190 - 327 - 625

 E0

: 2

Andre relevante opplysninger (Land transport)

Skipstransport innenlands (ADN)

14.1. UN-nr.: UN 1950

AEROSOLBEHOLDERE14.2. Forsendelsesnavn:

214.3. Fraktfareklasse:

Etiketter: 2.1

5FKlassifisering-kode:

Begrenset mengde (LQ): LQ2

Not classified.

Spesialforskrifterregneart: 190 327 625

 E0

Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)

Sjøtransport (IMDG)

14.1. UN-nr.: UN 1950

AEROSOLS14.2. Forsendelsesnavn:

214.3. Fraktfareklasse:

-14.4. Emballasjegruppe:

2, see SP63Etiketter:

•Havforurensende stoff:

Begrenset mengde (LQ): See SP277

F-D, S-UEmS:

Spesialforskrifterregneart: 63, 190, 277, 327, 959

 E0

Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)

Lufttransport (ICAO)

14.1. UN-nr.: UN 1950

AEROSOLS14.2. Forsendelsesnavn:

2.114.3. Fraktfareklasse:

2.1Etiketter:

Begrenset mengde (LQ) Passenger: 30 kg G

203IATA-Emballeringsinstruksjon - Passenger:

75 kgIATA-Maksimalt kvantum - Passenger:
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203IATA-Emballeringsinstruksjon - Cargo:

150 kgIATA-Maksimalt kvantum - Cargo:

Not classified.

 E0

: Y203

Spesialforskrifterregneart: A145 - A153

Andre relevante opplysninger (Lufttransport)

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

VOC (EU): 90,10% = 635 g/l = 254 g/400 ml2004/42/EF (VOC):

Nasjonal forskrifter

Pass på å begrense arbeidet for ungdommer i henhold til 

arbeidervernloven for ungdom (94/33/EF). Pass på å begrense arbeidet for 

gravide og for ammende mødre etter mødrevernretningslinjene 

(92/85/EØF).

Sysselsettelsebegrensning:

1 - noe fare for vannetVannforurensende-klasse (D):

Andre opplysninger

Forsiktig! Helseskader kan oppstå ved innånding! Brukes i friluft eller i godt ventilerte rom! Spray kun 

få sekunder om gangen! Store felter på lær eller tekstiler må sprayes ute og luftes ut! Hold vekk fra 

barn! 

Caution! Important note! Health by inhalation! Use only outdoors and with good ventilation! Spray a few 

seconds! Large Leather and textile fabrics spray outdoors only and ventilate well! Keep away from 

children!

Varning! Viktigt! Hälsa vid inandning! Används endast utomhus och med god ventilation! Spraya några 

sekunder! Stor Skinn och textilier spraya utomhus och ventilera väl! Förvaras oåtkomligt för barn!

15.2. Stoffsikkerhetsbedømmelse

En stoffsikkerhetsbedømmelse ble gjennomført for dette stoffet.

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Ordlyd i R-setningene (Nummer og fulltekst)

12 Ekstremt brannfarlig.

53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

65 Farlig; kan forarsåke lungeskade ved svelging.

66 Gjentatt kontakt kan føre til sprø eller revnet hud.

Ordlyd i H- og EUH-setningene (Nummer og fulltekst)

H220 Ekstremt brennbar gass

H222 Ekstremt brennbar aerosol.

H226 Brennbar væske og damp.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

H304 Kan være dødelig ved svelging og hvis det kommer inn i luftveiene.

H413 Kan føre til langtids skadelige virkninger av vannliv.

EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Anvisningene i denne brosjyren er satt sammen etter beste viten og tilsvarer dagenskunnskapsstand. 

Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, 

Utfyllende opplysninger
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transport og fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke 

overførbare til andre produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er 

opplysningene i dette databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet. Les 

bruksanvisningen på etiketten.

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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