
HMS - DATABLAD

Permatex  FAST ORANGE

 31.08.2005Revisjonsdato: 89061-2-3Internkode:

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn Permatex  FAST ORANGE

Revisjonsdato 31.08.2005

Produsent, importør AUTO CARE International a.s

Lindebergveien 12

2016 Frogner

Telefon:  63 86 82 00  Fax:  63 86 82 01

Internkode 89061-2-3

Produkttype/Anvendelse Håndrensemiddel.  

Art.nr. 89061;  440 ml.  Art.nr. 89062;  220 ml.  Art.nr. 89063;  3,8 liter.

Utarbeidet av Akre-Aas Miljøkjemi AS  -  Tlf. 72 41 10 01

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens EC-nr. R-setningerKlass.CAS-nr. Vekt-%

7732-18-5231-791-2 50-100Vann IK

1332-09-8 5-15Pimpstein IK

5989-27-5227-813-5 10-38-43-50/535-15d-limonen Xi,N

127036-24-2 22-411-5Alkohol C11 etoksylat Xn

102-71-6203-049-8 36/37/380,1-1trietanolamin Xi

Tegnforklaring Tx=Meget Giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke 

klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, 

N=Miljøskadelig. R-setningenes fullstendige ordlyd finnes i seksjon 16.

Ingredienskommentarer Produktet inneholder også stoffer som ikke bidrar til klassifisering eller merking.

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Faresymboler

Irriterer øynene.  Mulig fare for allergisk reaksjon kan ikke utelukkes.  Giftig for vannlevende 

organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Farebeskrivelse

4. FØRSTEHJELPSTILTAK
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Annen informasjon Behov for førstehjelp er lite sannsynlig som følge av eksponering for dette produktet, og 

begrenset til vanlig symptomatisk behandling.

Innånding Sørg for frisk luft i tilfelle ubehag skulle oppstå.

Skyll straks med rikelig mengde vann.  Søk lege i tilfelle vedvarende irritasjon.Hudkontakt

Skyll forsiktig med rikelig mengde vann i flere minutter.  Løft øyelokkene.  Fjern eventuelle 

kontaktlinser.  Søk lege i tilfelle vedvarende smerte eller synsforstyrrelse.

Øyekontakt

Rens og skyll munnhulen med vann eller melk.  Drikk gjerne et glass melk eller fløte, om det 

kan gis uten fare for brekning, eventuelt 50-100 gram aktivt kull utrørt i minst mulig vann.  

Brekninger må ikke fremkalles.  Søk lege i tilfelle vedvarende ubehag.

Svelging

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler Vann, karbondioksyd, pulver, alkoholbestandig skum.

Brann og eksplosjonsfarer Produktet inneholder mindre mengder brannfarlige komponenter og utgjør ikke noen brann- 

eller eksplosjonsfare under normale eller forventede bruksforhold.

Personlig verneutstyr Bruk egnet åndedrettsvern og annet verneutstyr tilpasset den aktuelle brannsituasjon.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Unngå innånding og kontakt med huden og øynene.  Hold uvedkommende folk og dyr vekk fra 

det forurensede området og sørg for varsling av personer som kan påvirkes av utslippet.  

Observer at tilsølt gulv / veibane kan være meget glatt.

Sikkerhetstiltak for å 

beskytte personell

Sikkerhetstiltak for å 

beskytte miljø

Dem opp for spredning.  Unngå større utslipp til kloakkavløp eller vannkilde.  I tilfelle utslipp 

til vann, sørg for størst mulig fortynning.

Egnede metoder for 

skadebegrensning og 

opprenskning

Søl fjernes med absorberende eller mekaniske hjelpemidler.  Skyll etter med vann.   Avfall 

disponeres som beskrevet i punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Håndteringsveiledning Brukes som toalettsåpe.  Gni inn i huden til smusset er løsnet.  Unngå kontakt med øynene.  

Skyll godt etter med vann.

Lagringsanvisning Oppbevares mørkt og kjølig i tett lukket originalemballasje.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR
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Ingrediens CAS-nr. Anm.Adm. NormNormtype

d-limonen 140mg/m3,  25ppm A5989-27-5

trietanolamin 5mg/m3102-71-6

Administrativ norm 

anmerkning

Anm. A:  Stoffer som skal betraktes som at de fremkaller allergi eller annen overfølsomhet i 

øynene eller luftveiene eller som skal betraktes som at de fremkaller allergi ved hudkontakt har 

anmerkningen A.

Ingen spesielle tiltak.Forebyggende tiltak

Åndedrettsvern Ikke relevant.

Øyevern Normalt ikke nødvendig.

Arbeidshansker Ikke relevant.

Verneklær Ikke relevant.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Viskøs gelForm

KremgulFarge

Lukt Frisk duft av appelsin.

Oppløselig i -

Kokepunkt >94 °C

0 °CSmelte/frysepunkt

1,02 g/cm3Tetthet

pH (kons.) 7,0

pH løsning -

BlandbarLøselighet i vann

25 mmHg ved 20°CDamptrykk

Viskositet -

Damptetthet (luft=1) 0,6

>95 °CFlammepunkt:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Produktet er stabilt ved normal håndtering og oppbevaring.  Limonen oksyderes raskt i lys og 

luft.

Stabilitet

Reagerer med Ingen farlige reaksjoner.
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Farlige spaltnings- 

produkter

Oksydasjonsprodukter av limonen kan gi allergisk reaksjon ved hudkontakt.

11. HELSEFAREOPPLYSNINGER

Ingen kjent helsefare ved normal bruk av produktet.Annen informasjon

Innånding Innånding av helsefarlig mengde ansees usannsynlig.

Hudkontakt Langvarig og gjentatt hudkontakt kan forårsake irritasjon, utslett og eksem.

Øyekontakt Stoff i øynene kan gi svie og lett irritasjon.

Svelging Svelging vil medføre irritasjon av slimhinnene med brekninger og magesmerter.

Akutte og kroniske 

skadevirkninger

Ingen kroniske effekter er dokumentert.

Allergi Inneholder limonen, som er klassifisert som sensibiliserende og kan forårsake allergiske 

reaksjoner ved hudkontakt.  Forsøk har vist at limonen ikke er sensibiliserende i sin rene form, 

men stoffet danner raskt sensibiliserende oksydasjonsprodukter ved eksponering for lys og luft.  

Det er ikke kjent noen allergifremkallende virkning av produktet.

Mutagene effekter Ingen kjent mutagen effekt.

Kreft Ingen kjent kreftfare.

Reproduksjons- skade 

effekter

Ingen kjent reproduksjonsskadelig effekt.

12. MILJØOPPLYSNINGER

Blandes lett med vann.  Kan forurense jord og grunnvann.Mobilitet

Produktet inneholder komponenter med relativt lang biologisk nedbrytningstid.Nedbrytbarhet

Akkumulering Bioakkumulerbarhet ikke kjent.

Økotoksisitet D-Limonen er klassifisert som meget giftig for vannlevende organismer.  Giftig for 

vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i miljøet.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

Restprodukter leveres som farlig avfall til autorisert mottager.  Bruksløsninger kan normalt 

spyles til offentlig kloakk med rikelig mengde vann.

Generelt

Avfallsgrupper Avfallstoff nr. 7133 - Rengjøringsmidler.  EAL-kode 07 06 01 / 20 01 29.   EAL-koden er 

veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Se forskrift om gjenvinning og 

behandling av avfall (avfallsforskriften) av 1/6-2004.
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14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

UN nummer 3082

Fareseddel 9

Forpakningsgruppe III

ADR/RID- Klasse 9

ADR/RID- Klass. Kode M6

ADR/RID- Begrensede mengder LQ7  (5 liter)

MILJØSKADELIG STOFF, FLYTENDE N.O.SADR/RID- varenavn

IMDG- Klasse 9

IMDG- EmS F-A,  S-F

IMDG- limited quantities 5 liter

IMDG- Proper sh. name ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID N.O.S

9IATA- klasse

Produktet vil normalt komme inn under bestemmelsene om "Begrensede mengder".  Se 

detaljerte bestemmelser om transport av farlig gods i publikasjoner fra ADR /RID (vei / 

jernbane), IMDG (sjø) og IATA (luft).

Annen transport- 

informasjon

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Faresymboler

R-setninger R-36         Irriterer øynene.

R-43         Kan gi allergi ved hudkontakt.

R-51/53   Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i 

vannmiljøet.

S-setninger S-2           Oppbevares utilgjengelig for barn.

Referanser Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, sist revidert 1. 

juli 2005 i henhold til EU direktiv 2004/73/EF.  Administrative normer for forurensning i 

arbeidsatmosfære 2003.  Produktet er registrert som kosmetikk- og toalettpreparat, og derfor 

utenfor merkeforskriftens virkeområde.  Produktet er underlagt "Generell forskrift for 

produksjon, import og frambud m.v. av kosmetikk- og toalettpreparater" fastsatt av Sosial- og 

helsedep. 18/10-94.
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16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR BRUKERENS SIKKERHET OG HELSE

Relevante risiko setninger R-setninger som inngår i produktets merking er oppgitt i avsnitt 15 ovenfor.  Her følger en liste 

over alle relevante R-setninger for de ingredienser som er oppgitt i avsnitt 2.  R-10 

Brannfarlig.  R-22 Farlig ved svelgning.

R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.  R-41 Fare for alvorlig øyeskade.  R-43 Kan 

gi allergi ved hudkontakt.  R-50/53 Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake 

uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Informasjonskilder Produsentdatablad datert 23.01.03.

HMS Datablad utarbeidet og kvalitetssikret av Akre-Aas Miljøkjemi AS i henhold til forskrift 

om utarbeidelse og distribusjon av HMS datablad for farlige kjemikalier av 19/12-97, revidert 

2002 i henhold til EU direktiver 91/155 EØF, 93/112/EØF, 1999/45/EF og 2001/58/EF.

Leverandørens 

anmerkninger

HMS-databladet er oppdatert og revidert i henhold til nye forskrifter.  Ingen endring i 

klassifisering og merking, men følgende punkter i databladet er revidert:  14, 15, 16.

10.12.2004Erstatter

Utskriftsdato 02.09.2005

---  HMS-DATABLAD i henhold til direktiv 2001/58/EU  ---
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