
Revisjonsdato: 23.04.2015 Revisjon: 1

SIKKERHETSDATABLAD
WHEEL PROTECTOR

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

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn WHEEL PROTECTOR

Produktnummer WP300, WP300AU, WP300CA, WP300CN, WP300JAP, WP300NL/F, WP300NORD,
WP50CA, VP3PW, VP3SW, VP6PBW, VP6SBW, VP9PBWI, VP9SBWI, VP9BLK

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Identifiserte bruksområder Glansmiddel til bruk på bilhjul

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Leverandør Krefting & Co AS
Postboks 4
1305 Haslum
Norway
67 52 60 85
firmapost@krefting.no

Produsent Autoglym
Works Road
Letchworth
Herts
SG6 1LU
UK
+44 (0)1462 677766
+44 (0)1462 677712
sds@autoglym.com

1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon +44 (0) 1462 489498 (24Hrs)

Nødtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC 1272/2008)
Fysiske farer Aerosol 1 - H222, H229

Helsefarer Ikke Klassifisert

Miljøfarer Ikke Klassifisert

Mennesklig helse Damper og sprut/tåke i høye konsentrasjoner er bedøvende.

Miljøbestemt Produktet forventes ikke å være farlig for miljøet.
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Fysisk-kjemisk Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av
overtrykk. Produktet er ekstremt brannfarlig. Damper kan danne eksplosive blandinger med
luft.

2.2. Merkingselementer

Piktogram

Varselord Fare

Faresetning H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.
Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122
°F.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P260 Ikke innånd røyk.
P260 Ikke innånd damper/ aerosoler.
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

2.3. Andre farer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Decamethylcyclopentasiloxane 30-60%

CAS nummer: 541-02-6 EC nummer: 208-764-9 REACH registrerings nummer: 01-
2119511367-43-XXXX

Klassifisering
Ikke Klassifisert

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

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Generell informasjon Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.
Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer.

Innånding Flytt berørt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.
Er man usikker, sørg for medisinsk tilsyn umiddelbart.

Svelging Skyll munnen grundig med vann. Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har
en stilling som letter åndedrettet. Gi medisinsk omsorg.

Hudkontakt Vask huden grundig med såpe og vann. Søk lege umiddelbart om symptomene inntrer etter
vask.

Øyekontakt Fjern eventuelle kontaktlinser og åpne øynene vidt. Skyll umiddelbart med mye vann. Fortsett
å skylle i minst 15 minutter. Søk lege umiddelbart om symptomene inntrer etter vask.

Beskyttelse for førstehjelpere Førstehjelppersonell må bære hensiktsmessig verneutstyr under redningsaksjoner.
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4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Generell informasjon Se avsnitt 11 for tilleggsinformasjon om helsefare.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Anmerkninger for lege Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel Bruk skum, karbondioksid eller tørt pulver som slokkemiddel.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Spesielle farer Beholdere kan revne kraftig eller eksplodere ved oppvarming, på grunn av oppbygging av
overtrykk.

5.3. Råd til brannmannskaper

Beskyttelsestiltak under
brannslokking

Bruk vann for å sørge for at eksponerte beholdere holdes kalde og tynne ut dampene. Kjøl
ned beholdere som er eksponert for varme med vann og fjern dem fra brannområdet hvis
dette kan gjøres uten risiko.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Personlige forholdsregler Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Sørg for å bruke egnet
åndedrettsvern ved fjerning av sølt materiale i lukkede rom.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Miljømessige forholdsregler Unngå utslipp til avløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Fjern alle antenningskilder. Ingen røyking, gnister, åpen ild eller andre tennkilder i nærheten
av sølt materiale. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord
og plasser i beholdere.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt For personlig beskyttelse, se avsnitt 8. Se avsnitt 11 for tilleggsinformasjon om helsefare. Se
avsnitt 12 for mer informasjon om økologiske farer. For avfallshåndtering , se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Forholdsregler ved bruk Holdes vekk fra varme, gnister og åpen flamme. Les og følg produsentens anvisninger. Når
sprøytet på åpen flamme eller et glødende materiale, kan damper av aerosolen antennes.
Bruk egnet åndedrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.

Råd om generell
arbeidshygiene

Vask omgående med såpe og vann om hud blir tilsølt.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer. Holdes vekk fra
varme, gnister og åpen flamme.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

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

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
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8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Decamethylcyclopentasiloxane

8.2. Eksponeringskontroll

Øye-/ansiktsbeskyttelse Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at øyekontakt er mulig.

Håndbeskyttelse Ingen spesiell håndbeskyttelse anbefales.

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Bruk egnet verneutstyr ved langvarig eksponering og/eller høye konsentrasjoner av damp og
sprøytetåke.

Åndedrettsvern Ingen spesielle anbefalinger. Ved utilstrekkelig ventilasjon må det brukes egnet
åndedrettsvern.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende Aerosol.

Farge Klar.

Lukt Løsemiddel.

Luktterskel Ingen tilgjengelig informasjon.

pH Ingen tilgjengelig informasjon.

Smeltepunkt Ingen tilgjengelig informasjon.

Flammepunkt ~ -40°C Closed cup.

Fordampningshastighet Ingen tilgjengelig informasjon.

Fordampningsfaktor Ingen tilgjengelig informasjon.

Brennbarhet (fast stoff, gass) Ingen tilgjengelig informasjon.

Øverste/laveste antennelses-
eller eksplosjonsgrense

Nedre antennings-/eksplosjonsgrense: 0.7 % Øvre antennings-/eksplosjonsgrense: 66.5 %

Damptrykk Ingen tilgjengelig informasjon.

Damptetthet Ingen tilgjengelig informasjon.

Relativ tetthet 0.797

Fordelingskoeffisient Ingen tilgjengelig informasjon.

Selvantennelsestemperatur 392°C

Dekomponeringstemperatur Ingen tilgjengelig informasjon.

Viskositet Ingen tilgjengelig informasjon.

Oksiderende egenskaper Ingen tilgjengelig informasjon.

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon Ingen.

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
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Reaktivitet Ingen testdata spesifikt relatert til reaktivitet er tilgjengelig for dette produktet eller dets
ingredienser.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Produktet kan være ustabilt under noen lagringsbetingelser eller bruk.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Ikke kjent.

10.4. Forhold som skal unngås

Betingelser som bør unngås Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Unngå å eksponere aerosolbeholdere
mot høye temperaturer eller direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bør unngås Ingen kjent.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Ingen ved normal temperatur.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Innånding Damper i høye konsentrasjoner har narkotisk effekt. Damper kan forårsake hodepine,
utmattethet, svimmelhet og kvalme.

Hudkontakt Ingen nevneverdig fare ved normal omgivelsetemperatur.

Øyekontakt Damp eller sprut i øynene kan gi irritasjon og svie.

Akutt og kroniske helsefare Ingen kjente kroniske eller akutte helsefarer.

Eksponeringsvei Innånding Hud og/eller øyekontakt

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet
12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Fordelingskoeffisient Ingen tilgjengelig informasjon.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Ingen data tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultater av PBT og vPvB
bedømming

Produktet inneholder ingen stoffer som er klassifisert PBT eller vPvB.

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ingen kjent.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Bli kvitt avfallsprodukt eller brukte beholdere i tråd med lokale forskrifter
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Avfallsmetoder Beholdere må bli grundig tømt før avhending på grunn av faren for eksplosjon. Må ikke
punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

14.1. FN-nummer

UN nr. (ADR/RID) 1950

UN nr. (IMDG) 1950

UN nr. (ICAO) 1950

UN nr. (ADN) 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn

Forsendelsesnavn (ADR/RID) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (IMDG) AEROSOLS

Forsendelsesnavn  (ICAO) AEROSOLS

Forsendelsesnavn (ADN) AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID klasse 2.1

ADR/RID klassifiseringskode 5F

ADR/RID fareseddel 2.1

IMDG klasse 2.1

ICAO klasse/inndeling 2.1

ADN klasse 2.1

Transport fareseddel

14.4. Emballasjegruppe

ADR/RID emballasjegruppe None

IMDG emballasjegruppe None

ADN emballasjegruppe None

ICAO emballasjegruppe None

14.5. Miljøfarer

Miljøfarlig stoff/Marin Forurensning
Nei.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

EmS F-D, S-U

ADR transport inndeling 2

Tunnel kode (D)

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

Ikke anvendelig.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

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

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

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Revisjonsdato 23.04.2015

Revisjon 1

SDS nummer 21159

Fullstendig faremerking H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Signatur Daniel Higgs
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