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SIKKERHETSDATABLAD
Hamron Fälgrent / Felgrens

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

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

Utgitt dato
Revisionsdatum

Kjemikaliets navn

Kjemikaliets bruksområde
Relevant identifiserte bruksområder

Nödtelefon

Stoffets/blandingens farlige
egenskaper

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

Ikke ansett som helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk.

Ja

Vaskemiddel.
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 Fälgrent / Felgrens

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

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

S-setninger

Farebeskrivelse

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S26 Får man stoffet i øynene; skyll
straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S46 Ved svelging,
kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S28 Får 
man stoff på huden, vask straks med store mengder vann.

Produktet er ikke klassifisert i henhold til gjeldende lovgivning. Gjentatt

2.3 Andre farer



AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak

Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold

3.1 Stoffblandinger

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

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

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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Oksalsyre

C8 Alkyl glucoside

CAS-nr.: 144-62-7
EC-nr.: 205-634-3 

EC-nr.: 414-420-0
Registreringsnummer: 01-
0000016147-72-0001

Xn; R21/22
Acute tox. 4;H312;
Acute tox. 4;H302; 

Xi; R41
Eye Dam. 1;H318;

< 5 %

< 5 %

Innånding

Passende brannslukningsmidler

Sikkerhetstiltak for å beskytte
personell

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre
miljø

Brann- og eksplosjonsfarer

Øyekontakt

Hudkontakt

Svelging

Annen informasjon

Akutte symptomer og virkninger

Frisk luft og hvile.

Ikke relevant.

Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet.

Unngå utslipp i avløp, jord og vannløp.

Ingen uvanlig brann- eller eksplosjonsfare angitt. Produktet kan ikke 
brenne, men ved oppvarming kan det dannes irriterende damper.

Vask huden med såpe og vann. Ta av tilsølte klær.

Skyll med vann. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer. Påse at eventuelle
kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling.

Behandles symptomatisk.

Irriterer øynene

Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis større mengder er svelget.



6.4. Henvisning til andre avsnitt

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

Spyl vekk mindre mengder søl med rikelige mengder vann. Store mengder
søl: Søl demmes og suges opp med sand, sagmugg eller annet
absorberende materiale. Hvis du ønsker mer informasjon om avhending, kan
du se punkt 13.

AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Unngå innånding av damper og sprøytetåke og kontakt med hud og øyne.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
8.1. Kontrollparametere

DNEL / PNEC

8.2. Eksponeringskontroll

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Betingelser for sikker oppbevaring

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Åndedrettsvern

Håndvern

Øyevern

Annet hudvern enn håndvern

Oppbevaring

Krav til lagerrom og beholdere

Spesielle bruksområder

Annen informasjon om grenseverdier

Retningslinjer for eksponering

Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig.

Gummihansker anbefales.

Ved risiko for sprut: Bruk vernebriller.

Bruk forkle eller vernedrakt ved fare for sprut.

Oppbevares frostfritt.

Oppbevares i godt lukket originalemballasje ved temperaturer over 0°C.

Identifiserte bruksområder for dette produktet er beskrevet i punkt 1.2.

Grensene gjelder oksalsyre CAS 144-62-7 følger med <5% i blandingen.

Grenseverdi type: 1 mg/m3 Grense korttid verdi: 2 mg/m3

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

9.2. Andre opplysninger

Tilstandsform
Farge
Lukt
pH (handelsvare) 
Relativ tetthet
Løselighetsbeskrivelse

Væske.
Fargeløs til lysegul.
Karakteristisk
Verdi: ~ 1,5
Verdi: 1020 kg/m3
Oppløselig i vann.



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

Risiko for farlige reaksjoner

Reaktivitet

Forhold som skal unngås

Materialer som skal unngås

Farlige spaltningsprodukter

Damper og sprøytetåke kan irritere luftveiene og forårsake halsirritasjon og
hoste.

Direkte kontakt kan medføre irritasjon.

Langvarig eller gjentatt kontakt kan forårsake irritasjon.

Stoffet virker irriterende på slimhinnen og kan eventuelt gi magesmerter 
ved svelging.

Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.

Ingen.

Det er ingen kjente forhold som kan føre til en farlig situasjon.

Ingen anbefaling angitt..

Ingen spesielle.

Ingen farlige spaltningsprodukter.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft 
Arvestoffskader

Ingen spesielle helsefarer angitt. 
Ingen spesielle helsefarer angitt.

Persistens og nedbrytbarhet

Økotoksisitet

Produktet er bionedbrytbart.

Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Produktet forventes ikke å medføre 
risiko for skadevirkninger i miljøet. Produktet forventes ikke å være giftig for
vannorganismer.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjon: Forventes ikke å være bioakkumulerende
12.3. Bioakkumuleringsevne

Mobilitet Produktet er oppløselig i vann.
12.4. Mobilitet i jord
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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

Kommentar

Kommentar

Kommentar

Spesielle forholdsregler

Andre relevante opplysninger

PBT vurderingsresultat

Andre skadevirkninger / annen
informasjon

Egnede metoder til fjerning av
kjemikaliet

Produktet er klassifisert som farlig
avfall

Emballasjen er klassifisert som farlig
avfall

Annen informasjon

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ikke relevant.

Ingen opplysninger.

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

Ingen spesiell destruksjonsmetode nødvendig.

Nei

Nei

Ingen anbefaling angitt.

Ingen anbefaling angitt.

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
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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).

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

Versjon

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad

Utarbeidet av

Vurdering av kjemikaliesikkerhet er
gjennomført

Euporaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. 
desember 2001 om registrering, evaluering, autorisasjon og restriksjoner 
av kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europæisk kjemikalieagentur 
og om endring av direktiv 1999/45/EF og opphevelse av Rådets forordning 
(EØF) nr. 793/93 og Kommissjonens forordning (EF) nr. 1488/94 og Rådets 
direktiv 76/769/EØF og Kommissjonens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EF, 
93/105/EF og 2000/21/EF, med endringer. 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.

R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R21/22 Farlig ved hudkontakt og svelging.

H318 Gir alvorlig øyeskade.
H302 Farlig ved svelging.
H312 Farlig ved hudkontakt.

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


