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SIKKERHETSDATABLAD
Hamron Avfettning / Avfetting

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

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Utgitt dato
Revisionsdatum

Kjemikaliets navn
CAS-nr

Kjemikaliets bruksområde
Relevant identifiserte bruksområder

Nödtelefon

Klassifisering i henhold til
67/548/EEC eller 1999/45/EC

Kjemikaliet kan brukes av forbrukere

Firmanavn
Postadresse
Postnr.
Poststed
Land
Telefon
E-post
Hjemmeside
Org.nr.
Kontaktperson

04.09.2014

22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare
åpen 0 - 24 Jula kundesrvice åpningstider mån-fre 8-20, lör-sön 10-17 tel:67 90 01 33

Xn, N
R38, R51/53, R65

Helseskadelig    Miljøskadelig

Ja

Rengjøringsmiddel
SU21 Private forbrukere Private husholdninger (= allmennheten = forbrukere)
PC6 Bilpleieprodukter***

Jula AB
Box 363
532 24
SKARA
SVERIGE
+46(0)511-24600
info@jula.se
http://www.jula.com
556250-6252
Pia Björnberg

Hamron Avfettning / Avfetting
Se avsnitt 3

1.1. Produktidentifikator

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Nødtelefonnummer

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

2.2. Merkingselementer
Faresymbol

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

SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU



AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold

3.1 Stoffblandinger

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling 
er nødvendig 
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Destillater (petroleum)
hydrogegebehandlede lette

C10 Alkoholethoxylate

CAS-nr.: 64742-47-8
EG-nr.: 265-149-8 

CAS-nr.: 26183-52-8
EG-nr.: Polymer

Xn, N; R38, R51/53,
R65 

Xi; R41

> 95 vol% 

1 - 3 vol%

Innånding

Øyekontakt

Hudkontakt

Svelging

Annen informasjon

Akuta symptom och effekter

Personen bringes ut i frisk luft og holdes i ro under oppsyn. Ved ubehag:
Transporter til sykehus. Ta med sikkerhetsdatabladet. Ved mistanke om
kjemikalier/oppkast i lungene: Transport til sykehus.

Fjern straks tilsølt tøy og vask grundig før det brukes igjen. Vask huden 
med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.

Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Skyll straks
med vann i flere minutter. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

Behandles symptomatisk.

Selv små mengder av produktet kan forårsake kjemisk lungebetennelse 
hvis det er forbundet med inntak eller oppkast i lungene.

FREMKALL IKKE BREKNING hvis produktet er petroleumsbasert. Fare for
aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Skyll munnen grundig og gi rikelige
mengder melk eller vann forutsatt at den skadde ikke er bevisstløs. Ved
brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i
lungene. Kontakt lege.

S-setninger

R-setninger

Farebeskrivelse

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S62 Ved svelging må ikke brekning
fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.
S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. S26 Får man stoffet i 
øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

R38 Irriterer huden R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forår-
sake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet R65 Farlig: kan forårsake 
lungeskade ved svelging.

Irriterer huden. Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Giftig for
vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i
vannmiljøet.

2.3 Andre farer



AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

5.1 Slokkingsmidler

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

5.3. Råd til brannmannskaper

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

6.4. Henvisning til andre avsnitt

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
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Passende brannslukningsmidler

Annen informasjon

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Metoder for opprydding og
rengjøring

Brann- og eksplosjonsfarer

Brannslukningsmetoder

Uegnete brannslukningsmidler

Skum. Pulver. Karbondioksid (CO2). Vannspray, -tåke eller -dis.

Brann i lukkede rom må kun bekjempes av utdannet personale.

Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

Unngå at avfall kommer i vannløp eller avløp og forurenser jord eller
vegetasjon. Hvis dette ikke er mulig, kontakt politi og ansvarlig myndighet
umiddelbart.

Absorber søl/spill i sand eller jord. Spill samles forsiktig opp i tette beholdereog 
leveres til destruksjon iht. lokale forskrifter. Beholdere med oppsamlet spillskal 
være nøye merket med innhold og faresymbol. Meld fra til ansvarlig myndighet 
(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/KLIF) ved større spill/lekkasjer.

Damp kan danne eksplosive blandinger med luft selv ved romtemperatur.
Damp kan antennes av en gnist, en varm flate eller en glo. Ved oppvarming
øker volum og trykk kraftig med fare for at beholderen eksploderer. Stoffet 
er ikke brannfarlig. Kan antenne ved høy temperatur.

Beholdere i nærheten av brann flyttes eller kjøles med vann. Omfattende 
eller langtkommen brann bekjempes fra betryggende avstand eller sikkert 
sted. Hvis lekkasje eller spill ikke er antent, brukes vannspray for å spre 
damper og beskytte mannskap som stopper lekkasjen.

Ikke bruk vannstråle ved brannslukking da dette vil spre brannen.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Beskyttende tiltak

Håndtering

Råd om generell yrkeshygiene

Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt. Statisk elektrisitet 
og gnistdannelse skal forhindres. Unngå kraftig varme.

Førstehjelpsutstyr inkl. øyeskylleflaske skal være tilgjengelige på
arbeidsplassen. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og 
tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates.



AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
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9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier

8.2. Eksponeringskontroll

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Tilstandsform
Farge
Lukt
Smeltepunkt/smeltepunktintervall
Kokepunkt / kokepunktintervall
Flammepunkt
Eksplosjonsgrense
Relativ tetthet
Løselighetsbeskrivelse
Løselighet i vann
Fordelingskoeffisient: 
n-oktanol/vann
Selvantennelighet
Viskositet

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Oppbevaring

Væske.
Klar.
Petroleum.
Verdi: < -35
Verdi: 180-300 °C
Verdi: ~ 60 °C
Verdi: 1-7 %
Verdi: 810-820 kg/m3 Testmetode:vid 15 grader C.
Oppløselig i: Organiske løsningsmidler
50 - 100 g/m3
Verdi: > 3
Testmetode: Log Pow
Verdi:> 200 °C
Verdi: 1,7-3,5 mm/2s Testmetode:vid 40 grader C.

Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. Ved
utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må
det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).

Hansker anbefales ved langvarig bruk. Gummihansker anbefales.

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted. 
Må ikke oppbevares nær varmekilder eller utsettes for høye temperaturer.

Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år

Destillater (petroleum)
hydrogegebehandlede lette

CAS-nr.: 64742-47-8
EG-nr.: 265-149-8

8 t.: 350 mg/m3
15 min.: 500 mg/m3



AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet

Potensielle akutte effekter

10.2. Kjemisk stabilitet

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

10.4. Forhold som skal unngås

10.5. Uforenlige materialer

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Innånding

Øyekontakt

Hudkontakt

Svelging

Stabilitet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Ikke aktuelt ved normale romtemperaturer. Ved oppvarming kan det 
dannes irriterende damper. I høye konsentrasjoner virker damper sløvende 
og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og kvalme.

Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie.

Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.

Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Lungebetennelse kan 
oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel, kommer ned i 
lungene.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

Sterke oksiderende stoffer.

Ved brann kan det dannes giftige gasser (CO, CO2, NOx).

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). 

Persistens og nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytbarhet

Økotoksisitet

Produktet forventes å være tungt bionedbrytbart.

Verdi: > 3 Testmetode: log Pow

Produktet inneholder stoffer som er giftige for vannorganismer, og som kan
medføre uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumulasjonspotensial Kan akkumuleres i jord og vannsystemer.
12.3. Bioakkumuleringsevne
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14.1. FN-nummer

14.3. Transportfareklasse(r)

14.5. Miljøfarer

14.2. FN-forsendelsesnavn

14.4. Emballasjegruppe

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

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

Kommentar

Kommentar

Marin forurensning

Kommentar

Kommentar

Særlige forsiktighetsregler ved bruk

Andre relevante opplysninger

Avfallskode EAL

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som farlig
avfall

Mobilitet

Annen informasjon

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

JA

Ikke angiven.

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

Samles opp i merkede beholdere og leveres til godkjent deponeringssted.

Ja

Nei

Produktet er ikke blandbart med vann og spres på vannoverflaten.

EAL: 14 06 03 andre løsemidler og løsemiddelblandinger

Avfallet kan brennes. Avfall klassifisert som farlig avfall. Ved håndtering av
avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder for håndtering 
av produktet. Kluter og lignende som er fuktet med brannfarlige væsker, 
skal kastes i spesielle brannsikre dunker. Emballasjen bør samles inn for 
gjenbruk. Emballasjen må være tom (drypptørr).

AVSNITT 14: Transportopplysninger

AVSNITT 13: Disponering

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
12.6. Andre skadevirkninger

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

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

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Lover og forskrifter

Leverandørens anmerkninger

Liste over relevante R-setninger (i
seksjon 2 og 3).

Versjon

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

Utarbeidet av

CSR kreves

REACH förordningen (EU) nr 1907/2006. Forskrift av 5 mai 2010 om en-
dring av forskrift av 1. mars 1996 nr. 229 om aerosolbeholdere fastsatt av
Direktoratet for brann- og elsikkerhet.

R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede
langtidsvirkninger i vannmiljøet
R38 Irriterer huden

1

JULA AB

PIA BJÖRNBERG

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som 
var i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og 
er gitt under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som 
er angitt, og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på 
emballasjen eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produk-
tet, eventuelt i kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på 
brukerens eget ansvar.

Nei

AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser

AVSNITT 16: Andre opplysninger


