
 
 SIKKERHETSDATABLAD

Armor All LEATHER WIPES 
(654, 674)

 
Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommisjonsforordning (EU) 2015/830 av 28 mai 2015 om endring av 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning 
av kjemikalier (REACH)
 

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato 01.12.2006
Revisjonsdato 02.03.2016

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn Armor All LEATHER WIPES (654, 674)
Synonymer Armor All Leather Wipes (with beeswax). Product No 39020, 39024.
Artikkelnr. 654, 674
GTIN-nr. 5020144808060

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

Rengjør og beskytter detaljer av skinn.
Bruk det frarådes mot Produktet må IKKE brukes for hudrengjøring.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent 
Firmanavn Armored Auto UK Ltd
Besøksadresse Unit 16, Rassau Industrial Estate
Postadresse Ebbw Vale
Postnr. NP23 5 SD
Poststed Gwent
Land England (UK)
Telefon +44 1495 350234
Telefaks +44 1495 350431
E-post euregulatory@armoredautogroup.com

Importør 
Firmanavn Auto Care AS
Postadresse Lindebergveien 12
Postnr. 2016
Poststed FROGNER
Land NORGE
Telefon 63868200
Telefaks 63868201
E-post thomas.melby@autocare.no
Hjemmeside http://www.autocare.no

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00
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AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
DPD/DSD Klassifisering, 
kommentarer

Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC: Ikke klassifisert.

Klassifisering merknader CLP Klassifisering i henhold til (EF) No.1272/2008: Ikke klassifisert.

2.2. Merkingselementer
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
Supplerende etikett informasjon EUH 208 Inneholder Kan gi en allergisk reaksjon. Innhold i henhold til 

bestemmelser om vaskemidler:
<5% ikke-ioniske overflateaktive stoffer.
<5% parfyme.
METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
d-LIMONENE

2.3 Andre farer
PBT / vPvB Kjemikaliet inneholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer.
 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentkommentarer Inneholder ingen opplysningspliktige komponenter.
 

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Innånding Frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i 

minst 15 minutter. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
Øyekontakt Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. 

kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent 
vann for å unngå skade på øyet. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Svelging Skyll munnen og drikk mye vann. Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger Hudkontakt: Langvarig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.

Øyekontakt: Kan irritere øynene.
Svelging av kjemikaliet kan forårsake ubehag.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon Symptomatisk behandling.
 

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler Pulver, karbondioksid (CO2), vanntåke, skum. Velges i forhold til omgivende 

brann.
Uegnete brannslukningsmidler Bruk ikke samlet vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Kjemikaliet er ikke klassifisert som brannfarlig.
Farlige forbrenningsprodukter Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbondioksid (CO2). 

Karbonmonoksid (CO).

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal 

ha godkjent innsatsbekledning med pressluftapparat. Ved evakuering fra brann 
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brukes godkjent rømningsmaske.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
 

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Ventiler godt. Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Unngå utslipp i miljøet.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Spill samles opp i egnede beholdere og leveres til destruksjon som avfall iht. 
seksjon 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13.
 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Les og følg produsentens anvisninger. Produktet må IKKE brukes for 

hudrengjøring.

Beskyttende tiltak
Tiltak for å hindre brann Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt.
Råd om generell yrkeshygiene Vask hendene etter kontakt med kjemikaliet. Det må ikke spises, drikkes eller 

røykes under arbeidet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaring Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2.
 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Sørg for god ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-
standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig.

Håndvern
Håndvern Normalt ikke nødvendig. Hansker anbefales ved langvarig bruk. Egnede 

hansketyper kan anbefales av hanskeleverandøren.
Egnede materialer Butyl. Nitril.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Normalt ikke nødvendig.

Hygiene / Miljø
Spesifikke hygienetiltak Vask straks hud som er blitt tilsølt.

Annen informasjon
Annen informasjon Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan 

føre til andre krav.
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AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Væskeimpregnert duk.
Farge Hvit
Lukt Sitrus
Kommentarer, Luktgrense Ikke bestemt.
pH (handelsvare) Verdi: 5-6
Kommentarer, pH (handelsvare) (gjelder væsken).
Kommentarer, Smeltepunkt / 
smeltepunktsintervall

Ikke bestemt.

Kommentarer, Kokepunkt / 
kokepunktintervall

Ikke bestemt.

Kommentarer, Flammepunkt Ikke bestemt.
Kommentarer, 
Fordampningshastighet

Ikke bestemt.

Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke relevant.
Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke bestemt.
Kommentarer, Damptrykk Ikke bestemt.
Kommentarer, Damptetthet Ikke bestemt.
Relativ tetthet Verdi: 0,995-1,005
Kommentarer, Relativ tetthet (gjelder væsken).
Løselighet i vann Løselig. (gjelder væsken).
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: 
n-oktanol / vann

Ikke relevant for en blanding.

Kommentarer, Selvantennelighet Ikke bestemt.
Kommentarer, Viskositet Ikke bestemt.
Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende.

9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.
 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Ingen testresultater tilgjengelig.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent. Polymerisering vil ikke forekomme.

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Ingen kjente.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Ingen spesielle.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2.
 

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Blandingen som helhet er ikke testet. Klassifiseringen er gjort utfra informasjon 
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om inngående stoffer og deres klassifisering.

Akutt toksisitet estimatet for blanding
Vurdering av akutt toksisitet 
klassifisering

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke 
anses for å være oppfylt.

Potensielle akutte effekter
Innånding Kroniske eller akutte helsefarer ikke kjent.
Hudkontakt Langvarig kontakt kan forårsake rødhet og irritasjon.
Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.
Svelging Kan forårsake ubehag ved svelging.
Vurdering hudetsende / irriterende 
klassifisering

Kriteriene for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke 
anses for å være oppfylt.

Aspirasjonsfare Kriterierne for klassifisering kan på grunnlag av de foreliggende data ikke 
anses å være oppfylt.

Forsinket / Repeterende
Allergi Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Kjemikaliet inneholder små mengder allergifremkallende stoff som kan utløse 
allergi hos sensitive personer. (parfyme, konserveringsmidler)

Spesifikke målorgantoksisitet - 
enkelt eksponering

Ufullstendig oversatt Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de 
tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Spesifikke målorgantoksisitet - 
gjentatt eksponering

Ufullstendig uversatt: Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de 
tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Arvestoffskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Fosterskadelige egenskaper Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Reproduksjonsskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
 

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet Kjemikaliet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Kjemikaliet er ikke testet. 

Bedømmelsen grunnes på informasjon om inngående stoffer.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Persistens og nedbrytbarhet Tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk 

nedbrytning i EU regulativ nr. 648/2004 som omhandler vaske-og 
regjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tillgjengelige for 
medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved 
direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske-og 
rengjøringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial Data ikke tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Væsken i duken er løselig i vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført.
vPvB vurderingsresultat vPvB-vurdering ikke utført.

12.6. Andre skadevirkninger
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Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

 

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Få bekreftet rutiner for avfallsdeponering med 
kommuneingeniør/miljøsjef/Miljødirektoratet og lokale forskrifter. Tømt og 
rengjort emballasje kan leveres som normalt avfall eller leveres for 
gjenvinning.

Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Nei

 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
Kommentar Ikke farlig gods.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Kommentar Ikke relevant.

14.3. Transportfareklasse(r)
Kommentar Ikke relevant.

14.4. Emballasjegruppe
Kommentar Ikke relevant.

14.5. Miljøfarer
Kommentar Ikke relevant.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Spesielle forholdsregler Ikke relevant.

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

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for 
stoffet eller stoffblandingen
Referanser (Lover/Forskrifter) FOR 2002-07-16-1139: Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige 

kjemikalier med senere endringer.
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger 
(CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 
(REACH) Vedlegg II: Sikkerhetsdatablad.
FOR 2011-12-06 nr 1358 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
FOR 2009-04-01 nr 384: Forskrift om landtransport av farlig gods med 
senere endringer, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Nei

CSR kreves Nei
 

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Brukte forkortelser og akronymer PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig)

vPvB: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende
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Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 09.2013

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Ny formulering. Ingen endring i klassifisering. Seksjoner som er endret fra 
forrige versjon: 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15.

Versjon 5
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Auto Care AS
Utarbeidet av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder.
Nobb-nr. 26524181
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