
CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Giftinformasjonen: 22 59 13 00Nødnummer:1.4

Maston Oy
Teollisuustie 10
FI 02880 Veikkola - Finland
Relefonnr: +358 20 7188 580 -
Faks: +358 20 7188 599
maston@maston.fi
www.maston.fi

Informasjon om leverandøren av sikkerhetsdatabladet:1.3

Anvendelser som frarådes: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei

Relevante bruksområder: Maling

Relevante identifiserte bruksmåter for stoffet eller blandingen og bruksmåter det advares mot:1.2

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Produktidentifikator:1.1

SEKSJON 2: FARLIGE EGENSKAPER

Kjennetegnselementer:2.2

:
Aerosol 1: Brannfarlige aerosoler, kategori 1
Aquatic Chronic 3: Medfører fare for vannmiljø, langsiktig risiko, kategori 3
Eye Irrit. 2: Øyeirriterende, kategori 2
Skin Irrit. 2: Hudirriterende, kategori 2
STOT SE 3: Spesiell gift som forårsaker søvnighet og svimmelhet, enkelteksponering, kategori 3

Klassifiseringen av dette produktet er utført i samsvar med CLP bestemmelsen (EC) nr 1272/2008.

CLP Bestemmelse (EC) nr 1272/2008:

F+: R12 - Ekstremt brannfarlig.
Xn: R20/21 - Farlig ved innånding og hudkontakt
R52/53 - Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R66 - Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Dette produktet ble klassifisert i samsvar med direktivet 67/548/EC og direktiv 1999/45/EC, og tilpasset kravene i
bestemmelse (EC) nr1907/2006 (REACH bestemmelse).

Direktiv 67/548/EC og direktiv 1999/45/EC:

Klassifisering av stoffet eller blandingen:2.1

Substanser som bidrar til klassifiseringen

EUH066: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud

Tilleggsinformasjon:

P102: Oppbevares utilgjengelig for barn
P210: Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. — Røyking forbudt
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk
P260: Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F

Forsiktighetsråd:

: H229 - Trykkbeholder: Kan eksplodere hvis den blir overopphetet
Aerosol 1: H222 - Ekstremt brannfarlig aerosol
Aquatic Chronic 3: H412 - Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Eye Irrit. 2: H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterer huden
STOT SE 3: H336 - Kan forarsake døsighet eller svimmelhet

Risikoindikasjoner:

Fare

CLP Bestemmelse (EC) nr 1272/2008:
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Ved kontakt med øyne:

Fjern infiserte klær og sko, skyll huden eller dusj den berørte personen om det lar seg gjøre, med rikelig med kaldt vann og
nøytral såpe. I alvorlige tilfeller skal lege oppsøkes. Ikke fjern klærne dersom blandingen skaper brannsår eller frostskader, da
det kan forverre skaden om klærne sitter fast i huden. I tilfeller av blemmedannelse på huden skal du ikke stikke hull på dem da
det øker risikoen for infeksjon.

Ved hudkontakt:

Fjern den berørte personen fra eksponeringsområdet, tilfør frisk luft og sørg for at personen holder seg rolig. I alvorlige tilfeller
som kardiorespiratorisk svikt vil det være nødvendig med gjenopplivende behandling (munn til munn innblåsninger,
hjertemassasje, oksygentilføring osv.) og øyeblikkelig medisinsk assistanse.

Ved innånding:

Symptomene som forgiftning resulterer i kan vise seg etter eksponering. Oppsøk derfor medisinsk hjelp dersom du er i tvil om
den direkte eksponeringen for det kjemiske produktet eller ved vedvarende ubehag, og vis frem MSDS for dette produktet.

Beskrivelse av første hjelp tiltak:4.1

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 2: FARLIGE EGENSKAPER (fortsett)

Gjelder ikke

Andre farer:2.3

2-butanone; Butyl Acetate

SEKSJON 3: KOMPOSISJON/INFORMASJON OM INGREDIENSER

I samsvar med vedlegg II u bestemmelse(EC) nr 1907/2006  (punkt 3), inneholder produktet:

Komponenter:

Aerosol/erKjemisk beskrivelse:

KonsentrasjonKjemisk navn/klassifiseringIdentifisering

01-2119457290-43-XXXX

78-93-3
201-159-0
606-002-00-3

CAS:
EC:
Index:
REACH: Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - FareBestemmelse 1272/2008

10 - <25 %F: R11; Xi: R36; R66; R67Direktiv 67/548/EC

ATP CLP002-butanone

01-2119485493-29-XXXX

123-86-4
204-658-1
607-025-00-1

CAS:
EC:
Index:
REACH: Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H336 - AdvarseBestemmelse 1272/2008

10 - <25 %R10; R66; R67Direktiv 67/548/EC

ATP CLP00Butyl Acetate

01-2119472128-37-XXXX

115-10-6
204-065-8
603-019-00-8

CAS:
EC:
Index:
REACH: Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - FareBestemmelse 1272/2008

10 - <25 %F+: R12Direktiv 67/548/EC

ATP CLP00Dimethyl ether

01-2119488216-32-XXXX

1330-20-7
215-535-7
601-022-00-9

CAS:
EC:
Index:
REACH: Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - AdvarseBestemmelse 1272/2008

10 - <25 %Xi: R38; Xn: R20/21; R10Direktiv 67/548/EC

ATP CLP00Xylene (mixture of isomers)

01-2119474691-32-XXXX

106-97-8
203-448-7
601-004-00-0

CAS:
EC:
Index:
REACH: Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - FareBestemmelse 1272/2008

10 - <25 %F+: R12Direktiv 67/548/EC

ATP CLP00Butane

01-2119486944-21-XXXX

74-98-6
200-827-9
601-003-00-5

CAS:
EC:
Index:
REACH: Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - FareBestemmelse 1272/2008

2,5 - <10 %F+: R12Direktiv 67/548/EC

ATP CLP00Propane

01-2119475133-43-XXXX

64742-49-0
265-151-9
649-328-00-1

CAS:
EC:
Index:
REACH: Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 2: H225 - FareBestemmelse 1272/2008

2,5 - <10 %F: R11; N: R51/53; Xn: R65Direktiv 67/548/EC

ATP ATP01Naphtha (petroleum), < 0.1 % EC 200-753-7

01-2119475791-29-XXXX

108-65-6
203-603-9
607-195-00-7

CAS:
EC:
Index:
REACH: Flam. Liq. 3: H226 - AdvarseBestemmelse 1272/2008

<1 %R10Direktiv 67/548/EC

ATP ATP012-methoxy-1-methylethyl acetate

For å motta mer informasjon om risikoen ved substansene, konsulter del 8, 11, 12, og 16.

SEKSJON 4: FØRSTE HJELP
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Overhold gjeldende lover om forhindring av industriell risiko. Hold beholderen hermetisk forseglet. Kontrollere utslipp og
rester ved å destruere dem med sikre metoder (del 6). Unngå lekkasjer fra beholder. Oppretthold orden og renhet der det
brukes farlige produkter.

Forholdregler for sikker håndteringA.-

Beskyttelsestiltak for sikker håndtering:7.1

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 4: FØRSTE HJELP (fortsett)

Gjelder ikke

Indikasjon på øyeblikkelig legehjelp eller spesialbehandling:4.3

"Akutte og forsinkede effekter er angitt i avsnittene nr. 2 og 11.

De viktigste akutte og forsinkede symptomene og effektene:4.2

Ikke fremkall oppkast men hvis det skjer skal hodet holdes opp for å unngå innånding. Hold den berørte personen rolig. Skyll ut
svelg og munn, som kan ha blitt påvirket av inntaket.

Ved inntak:

Skyll øynene grundig med lunkent vann i minst 15 minutter. Ikke tillat den berørte personen å gni seg i - eller å lukke øynene.
Hvis den skadde personen bruker kontaktlinser skal disse fjernes om de ikke sitter fast på øynene, da dette kan skape forverre
skaden. Etter rengjøring skal en lege konsulteres så fort som muig, og gjøres kjent med dette produktets MSDS.

SEKSJON 5: FORHANDSREGLER VED BRANN

Opptre i samsvar med den interne beredskapsplanen og informasjonsskrivene for handlingsmønster etter en ulykke eller andre
nødsituasjoner. Tilintetgjør alle antennelseskilder. Kjøl ned oppbevaringsbeholderene og tanker for produkter som er lett kan
antenne, eksplodere eller BLEVE som et resultat av høy temperatur, i tilfelle brann. Unngå å søle produkter som brukes til
brannslukningen i et vannholdig medium.

Tilleggsregler:

Avhengig av brannens omfang kan det være nødvendig å bruke heldekkende beskyttelsesklær og individuelt respirasjonsutstyr.
Minimums nødfasiliteter og utstyr skal være tilgjengelig (branntepper, bærbart førstehjelputstyr, ...) i samsvar med direktiv
89/654/EC.

Anvsining for brannslukking:5.3

Inneholder substanser som kan resultere i eksplosjon forårsaket av oppvarming. Følg instruksjonene på den interne
beredskapsplanen i tilfelle brann.

Spesielle farer med stoffet eller blandingen:5.2

Bruk polivalent pulverapparater (ABC pulver) hvis mulig, alternativt kan skum eller karbondioksidapparater brukes (CO2). DET ER
ANBEFALT Å IKKE bruke vann fra kran som brannslukningsmiddel.

Løsemiddel:5.1

SEKSJON 6: FORHOLDSREGLER VED UFORUTSATT UTSLIPP

Se del 8 og 13.

Referanse til andre seksjoner:6.4

Absorber utslippene ved bruk av sand eller inaktivt absorberende middel og flytt det til et sikkert sted. Ikke bruk sagmugg eller
annet lett antennelig som absorberende middel. Konsulter del 13 for bekymringer som er relatert til fjerning.

Det anbefales:

Metoder og materialer for oppbevaring og rengjøring:6.3

Unngå på alle måter at det søles ut noe i et vannholdig medium. Oppbevar det absorberte produktet på riktig i hermetisk
forseglet beholder. Informer relevant myndighet i tilfelle allmenheten eller miljøet eksponeres.

Miljøsikkerhedsbestemelser:6.2

Isolere lekkasjer forutsatt at det ikke utsetter personer for ytterligere fare ved utføring av denne oppgaven. Evakuer området og
steng ute personer uten verneutstyr. Det må brukes personlig verneutstyr som beskyttelse mot potensiell kontakt med det utsølte
produktet. (Se del 8). Framfor alt skal skal det hindres at det danner seg brennbare dampblandinger enten gjennom ventilasjon
eller bruk av inertiseringsmiddel. Tilintetgjør alle antennelseskilder. Eliminere elektrostatiske ladninger ved å sammenkoble alle
ledende overflater der det kan dannes statisk elektrisitet, og sikre også at alle overflater er jordet.

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:6.1

SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING
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Generelle sikkerhets- og hygienetiltak på arbeidsplassenA.-

Begrensning og overvåkning av ekposisjonen:8.2

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 7: HÅNDTERING OG LAGRING (fortsett)

36 MånederMaksimum tid:

50 ºCMaksimum temperatur:

5 ºCMinimumstemperatur:

Tekniske tiltak for oppbevaringA.-

Betingelser for sikker lagring med henblikk på inkompabiliteter:7.2

Grunnet dette produktets miljøfarlighet anbefales det brukt innenfor et område som har kontrollbarrierer for forurensning så
vel som absorberende materiale i umiddelbar nærhet, i tilfelle utslipp.

Tekniske anbefalinger for forebygging av miljørisikoD.-

Ikke spis eller drikk under prosessen, vask hendene etterpå med egnet rengjøringsprodukt.

Tekniske anbefalinger for forebygging av ergonomisk og toksikologisk risikoC.-

Overfør i godt ventilerte områder, helst gjennom lokalisert ekstraksjon. Kontroller antennelsekilder fullstendig (mobiltelefoner,
gnister, ...) og luft under rengjørings operasjoner. Unngå at det forekommer farlig atmosfære inne i beholdere, tilfør inaktive
systemer der det er mulig. Overfør i lav hastighet for å unngå dannelse av elektrostatiske ladninger. Mot muligheten for
elektrostatiske ladninger: sikre en perfekt ekvipotensialforbindelse, bruk alltid jording, ikke bruk klær av akrylfibre, bruk helst
bomullsklær og ledende fottøy. Unngå fremspring og pulverisering. Overhold vesentlige sikkerhetskrav for utstyr og systemer
definert i  direktiv 94/9/EC (ATEX 100) og minimumskravene for beskyttelse av arbeidernes sikkerhet og helse under
utvalgskriteriet i direktiv 1999/92/EC (ATEX 137). Konsulter del 10 for tilstander og materialer som skal unngås.

Tekniske anbefalinger for forebygging av brann og eksplosjonerB.-

Unntatt for instruksjoner som allerede er spesifisert er det ikke nødvendig med andre spesielle tiltak med hensyn til bruk av dette
produktet.

Spesifikk sluttbruk:7.3

Unngå kilder til varme, stråling, statisk elektrisitet og kontakt med mat. For ytterligere informasjon, se epigraf 10.5

Generelle tiltak for oppbevaringB.-

SEKSJON 8: BEGRENSNING OG OVERVÅKNING AV EKPOSISJONEN/ PERSONLIG BESKYTTELSESUTRUSTNING

Substanser som har gjeldende eksponeringsgrenser skal overvåkes i arbeidsmiljøet.

Kontrollparametre:8.1

MiljøgrenserIdentifisering

2014ÅrEC: 203-603-9

75 ppmGjennomsnittsverdierCAS: 108-65-6

270 mg/m³50 ppm
Gjennomsnittskonsentras
jonen for 8

2-methoxy-1-methylethyl acetate

2014ÅrEC: 203-448-7

312,5 ppmGjennomsnittsverdierCAS: 106-97-8

600 mg/m³250 ppm
Gjennomsnittskonsentras
jonen for 8

Butane

2014ÅrEC: 200-827-9

625 ppmGjennomsnittsverdierCAS: 74-98-6

900 mg/m³500 ppm
Gjennomsnittskonsentras
jonen for 8

Propane

2014ÅrEC: 204-065-8

250 ppmGjennomsnittsverdierCAS: 115-10-6

384 mg/m³200 ppm
Gjennomsnittskonsentras
jonen for 8

Dimethyl ether

2014ÅrEC: 215-535-7

37,5 ppmGjennomsnittsverdierCAS: 1330-20-7

108 mg/m³25 ppm
Gjennomsnittskonsentras
jonen for 8

Xylene (mixture of isomers)

2014ÅrEC: 201-159-0

112,5 ppmGjennomsnittsverdierCAS: 78-93-3

220 mg/m³75 ppm
Gjennomsnittskonsentras
jonen for 8

2-butanone
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Gjelder ikke *Konsentrasjon:

Gjelder ikke *Kinematisk viskositet ved 40 ºC:

Gjelder ikke *Kinematisk viskositet ved 20 ºC:

Gjelder ikke *Dynamisk viskositet ved 20 ºC:

0,73Relativ tetthet ved 20 ºC:

729 kg/m³Tetthet ved 20 ºC:

Produktbeskrivelse:

Gjelder ikke *Fordampningsrate ved 20 ºC:

769937 Pa  (770 kPa)Damptrykk ved 50 ºC:

359970 PaDamptrykk ved 20 ºC:

-1 ºC (Drivstoff)Kokepunkt ved atmosfærisk trykk:

Flyktighet:

Ikke tilgjengeligLukt:

Ikke tilgjengeligFarge:

Ikke tilgjengeligFremtoning:

Aerosol/erFysisk tilstand ved 20 ºC:

Fremtoning:

For fullstendig informasjon se sikkerhetsforskriften

Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper:9.1

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 8: BEGRENSNING OG OVERVÅKNING AV EKPOSISJONEN/ PERSONLIG BESKYTTELSESUTRUSTNING
(fortsett)

ÅndedrettsbeskyttelseB.-

I samsvar med viktighetsorden for kontroll av profesjonell eksponering (directiv 98/24/EC) er det anbefalt å bruke lokalisert
ekstraksjon på arbeidsområdet som et kollektivt beskyttelsestiltak for å unngå overskridelse av grensene for profesjonell
eksponering. I tilfelle det brukes individuelt beskyttelsesutstyr skal det ha "CE merke" i samsvar med direktiv 89/686/EC. For
mer informasjon om individuelt besyttelsesutstyr (oppbevaring, bruk, rengjøring, vedlikehold, beskyttelsesklasse, ...) konsulter
informasjonsbrosjyren som leveres av produsenten. For ytterligere informasjon, se epigraf 7.1.

Bruk av verneutstyr vil være nødvendig hvis det dannes damp eller hvis de profesjonelle eksponeringsgrensene overstiges.

Spesiell beskyttels for henderC.-

Gjelder ikke

Briller elle ansiktsbeskyttelseD.-

Gjelder ikke

KroppsbeskyttelseE.-

Gjelder ikke

Det er ikke nødvendig med ytterligere sikkerhetstiltak

Tilleggstiltak for nødsituasjonerF.-

97,92 g/molGjenomsnittlig molekylvekt:

5,9Gjennomsnittlig karbonantall:

643,91 kg/m³  (643,91 g/L)V.O.C. tetthet ved 20 ºC:

88,33 % vektV.O.C. (forsyning):

Med hensyn til direktiv 1999/13/ECm har dette produktet følgende karakteristikk

Volatile organiske forbindelser:

I samsvar med lokale bestemmelser for beskyttelse av miljøet anbefales det å unngå miljøutslipp av både produktet og dets
beholder. For ytterligere informasjon, se epigraf 7.1.D

Miljøeksponeringskontroll:

SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

 *Ikke relevant grunnet produktets natur, ikke levert informasjon i egenskap av dets farer
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I tilfelle gjentatt eksponering, forlenget eller ved konsentrasjoner som er høyere enn anbefalt av gjeldende eksponeringsgrenser,
kan det resultere i uheldig effekt på helsen avhengig av eksponeringsmiddelet.

Farlige helseimplikasjoner:

Inneholder glukose Med mulighet for effekter som er skadelige for helsen, anbefales det å ikke puste inn dampen i lengre
perioder.

Ingen eksperimentsinformasjon er tilgjengelig for selve blandingen med hensyn til toksikologiske egenskaper. Når det ble utført
fareklassifisering for korroderende eller irriterende egenskaper ble anbefalingene som er inkludert i 3.2.5 i vedlegg VI i directiv
67/548/EC, i paragrafene b) og c) av del 3 i artikkel 6 i directiv 1999/45/EC og i del 3.2.3.3.5. i vedlegg I i CLP bestemmelsene,
tatt med i beregningen.

Informasjon om toksiologiske effekter:11.1

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER (fortsett)

Gjelder ikke *Brytningsindeks:

Gjelder ikke *Overflatespenning ved 20 ºC:

Ovrige opplysninger:9.2

12 % volumØvre brennbarhetsgrense:

0,8 % volumNedre brennbarhetsgrense:

365 ºC (Drivstoff)Selvantenningstemperatur:

-60 ºC (Drivstoff)Flashpunkt:

Brennbarhet:

359970 Pa (3,6 bar)Mottakertrykk:

Gjelder ikke *Smeltepunktet:

Gjelder ikke *Nedbrytingstemperatur:

Gjelder ikke *Oppløsningsegenskaper:

Gjelder ikke *Oppløsning i vann:

Gjelder ikke *Partisjonskoeffisient n-oktanol/vann 20 ºC:

Gjelder ikke *Fordampnings tetthet ved 20 ºC:

Gjelder ikke *pH:

 *Ikke relevant grunnet produktets natur, ikke levert informasjon i egenskap av dets farer

SEKSJON 10: STABILITET OG REAKTIVITET

Se epigraf 10.3, 10.4 og 10.5 for å finne de spesifikke nedbrytingsproduktene.  Avhengig av nedbrytingsforholdene kan
komplekse blandinger av kjemiske substanser slippes ut: karbondioksid (CO2), karbonmonoksid og andre organiske forbindelser.

Farlige nedbrydningsprodukter:10.6

Ikke relevantUnngå direkte støtUnngå direkte støtIkke relevantIkke relevant

AndreBrennbare materialerSelvantennbare materialerVannSyrer

Inkompatible materialer:10.5

Ikke relevantUnngå direkte støtAntennelserisikoIkke relevantIkke relevant

FuktSollysTemperaturøkningKontakt med luftStøt og friksjon

Gjelder for håndtering og oppbevaring i romtemperatur:

Omstendigheter som bør ungås:10.4

Under forholdene ventes ingen risikerte reaksjoner å produsere trykk eller overdrevne temperaturer.

Mulighet for farlige reaksjoner:10.3

Kjemisk stabil under oppbevarings-, håndterings- og bruksforhold.

Kjemisk stabilitet:10.2

Ingen farlige reaksjoner er ventet hvis tekniske instruksjoner om oppbevaring av kjemikalier følges. Se del 7.

Reaktivitet:10.1

SEKSJON 11: OPPLYSNINGER OM TOXOLOGIE
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CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 11: OPPLYSNINGER OM TOXOLOGIE (fortsett)

Spesifikk giftinformasjon om substansen:

Gjelder ikke

Annen informasjon:

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiserings kriteriene oppfylt, selv om de inneholder substanser som er klassifisert som
farlige for denne effekten. For ytterligere informasjon, se del 3.

Åndedrettsfare:H-

Det bemerkes at på grunn av inkludering av den aktive ingrediensen i et område, beregnes det at faren kan minskes (dette
kriteriet gjelder gjennom bearbeidingen av SDS)

Spesielt giftig for enkelte organer (STOT) -gjentatt eksponering:G-

Eksponering i høye konsentrasjoner kan forårsake sammenbrudd i sentralnervesystemet og føre til hodepine, svimmelhet,
vertigo, kvalme, oppkast og i alvorlige tilfeller, tap av konsentrasjon.

Spesielt giftig for enkelte organer (STOT) -tidseksponering:F-

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiserings kriteriene oppfylt, da de ikke inneholder substanser som er klassifisert som
farlige med merkbare effekter. For ytterligere informasjon, se del 3.

Merkbare effekter:E-

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiserings kriteriene oppfylt, da de ikke inneholder substanser som er klassifisert som
farlige for de nevnte effektene. For ytterligere informasjon, se del 3.

CMR effekter (kreftfremkallende, muterende og giftig for reproduksjon):D-

Forårsaker hudirritasjon.

Kontakt med hud og øyne:C-

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiserings kriteriene oppfylt, da de ikke inneholder substanser som er klassifisert som
farlige ved inhalering. For ytterligere informasjon, se del 3.

InnåndingInhalering:B-

Basert på tilgjengelige data er ikke klassifiserings kriteriene oppfylt, da de ikke inneholder substanser som er klassifisert som
fortæringsfarlige. For ytterligere informasjon, se del 3.

Inntak:A.-

I tilfelle gjentatt eksponering, forlenget eller ved konsentrasjoner som er høyere enn anbefalt av gjeldende eksponeringsgrenser,
kan det resultere i uheldig effekt på helsen avhengig av eksponeringsmiddelet.

SlektAkutt giftigIdentifisering

Rat30 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 203-603-9

Rat5000 mg/kgLD50 hudCAS: 108-65-6

Rat8532 mg/kgLD50 oral2-methoxy-1-methylethyl acetate

Rat23,4 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 204-658-1

Kanin14112 mg/kgLD50 hudCAS: 123-86-4

Rat12789 mg/kgLD50 oralButyl Acetate

Rat11 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 215-535-7

Rat1100 mg/kgLD50 hudCAS: 1330-20-7

Rat2100 mg/kgLD50 oralXylene (mixture of isomers)

Rat23,5 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 201-159-0

Kanin6400 mg/kgLD50 hudCAS: 78-93-3

Rat4000 mg/kgLD50 oral2-butanone

Rat12 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 265-151-9

Kanin3160 mg/kgLD50 hudCAS: 64742-49-0

Rat5000 mg/kgLD50 oralNaphtha (petroleum), < 0.1 % EC 200-753-7

Rat658 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 203-448-7

Gjelder ikkeLD50 hudCAS: 106-97-8

Gjelder ikkeLD50 oralButane

Rat308,5 mg/L (4 h)LC50 innåndingEC: 204-065-8

Gjelder ikkeLD50 hudCAS: 115-10-6

Gjelder ikkeLD50 oralDimethyl ether

SEKSJON 12: MILJØBETINGET INFORMASJON

Toksisitet:12.1

Eksperimentsinformasjon om toksikologiske egenskaper i selve blandingen er ikke tilgjengelig
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CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 12: MILJØBETINGET INFORMASJON (fortsett)

SlektArtAkutt giftigIdentifisering

AlgerScenedesmus quadricauda4300 mg/L (168 h)EC50EC: 201-159-0

KrepsDaphnia magna5091 mg/L (48 h)EC50CAS: 78-93-3

FiskPimephales promelas3220 mg/L (96 h)LC502-butanone

AlgerScenedesmus subspicatus675 mg/L (72 h)EC50EC: 204-658-1

KrepsDaphnia magna73 mg/L (24 h)EC50CAS: 123-86-4

FiskLeuciscus idus62 mg/L (96 h)LC50Butyl Acetate

AlgerSkeletonema costatum10 mg/L (72 h)EC50EC: 215-535-7

KrepsGammarus lacustris0,6 mg/L (96 h)EC50CAS: 1330-20-7

FiskOncorhynchus mykiss13,5 mg/L (96 h)LC50Xylene (mixture of isomers)

Gjelder ikkeEC50EC: 265-151-9

KrepsCrangon crangon4,3 mg/L (96 h)EC50CAS: 64742-49-0

Gjelder ikkeLC50Naphtha (petroleum), < 0.1 % EC 200-753-7

Gjelder ikkeEC50EC: 203-603-9

KrepsDaphnia sp.481 mg/L (48 h)EC50CAS: 108-65-6

FiskPimephales promelas161 mg/L (96 h)LC502-methoxy-1-methylethyl acetate

Opplysning om eliminering:12.2

BionedbrytbarhetNedbrytbarhetIdentifisering

89 %
ProsentandelD % Biologisk
nedbrutt

0.88BOD5/CODEC: 201-159-0

20 dagerPeriode2.31 g O2/gCODCAS: 78-93-3

Gjelder ikkeKonsentrasjon2.03 g O2/gBOD52-butanone

84 %
ProsentandelD % Biologisk
nedbrutt

0.79BOD5/CODEC: 204-658-1

5 dagerPeriodeGjelder ikkeCODCAS: 123-86-4

Gjelder ikkeKonsentrasjonGjelder ikkeBOD5Butyl Acetate

100 %
ProsentandelD % Biologisk
nedbrutt

Gjelder ikkeBOD5/CODEC: 203-603-9

8 dagerPeriodeGjelder ikkeCODCAS: 108-65-6

785 mg/LKonsentrasjonGjelder ikkeBOD52-methoxy-1-methylethyl acetate

Bioakkumulasjonspotensial:12.3

BioakkumuleringspotensialeIdentifisering

LavPotensialEC: 201-159-0

0,29Pow logCAS: 78-93-3

3BCF2-butanone

LavPotensialEC: 204-658-1

1,78Pow logCAS: 123-86-4

4BCFButyl Acetate

LavPotensialEC: 215-535-7

2,77Pow logCAS: 1330-20-7

9BCFXylene (mixture of isomers)

moderatPotensialEC: 203-448-7

2,89Pow logCAS: 106-97-8

33BCFButane

LavPotensialEC: 200-827-9

2,86Pow logCAS: 74-98-6

13BCFPropane

høyPotensialEC: 265-151-9

3,7Pow logCAS: 64742-49-0

380BCFNaphtha (petroleum), < 0.1 % EC 200-753-7

LavPotensialEC: 203-603-9

0,43Pow logCAS: 108-65-6

1BCF2-methoxy-1-methylethyl acetate

Mobilitet i grunnen:12.4
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CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 12: MILJØBETINGET INFORMASJON (fortsett)

FlyktighetAbsorbering/desorpsjonIdentifisering

JaFuktig jord23960 N/m  (25 ºC)OverflatespenningEC: 201-159-0

JaTørr jordsvært høyKonklusjonCAS: 78-93-3

5,765E+0 Pa·m³/molHenry30Koc2-butanone

Gjelder ikkeFuktig jord24780 N/m  (25 ºC)OverflatespenningEC: 204-658-1

Gjelder ikkeTørr jordGjelder ikkeKonklusjonCAS: 123-86-4

Gjelder ikkeHenryGjelder ikkeKocButyl Acetate

Gjelder ikkeFuktig jord11360 N/m  (25 ºC)OverflatespenningEC: 204-065-8

Gjelder ikkeTørr jordGjelder ikkeKonklusjonCAS: 115-10-6

Gjelder ikkeHenryGjelder ikkeKocDimethyl ether

JaFuktig jordGjelder ikkeOverflatespenningEC: 215-535-7

JaTørr jordmoderatKonklusjonCAS: 1330-20-7

5,249E+2 Pa·m³/molHenry202KocXylene (mixture of isomers)

JaFuktig jord11870 N/m  (25 ºC)OverflatespenningEC: 203-448-7

JaTørr jordLavKonklusjonCAS: 106-97-8

9,626E+4 Pa·m³/molHenry900KocButane

JaFuktig jord7020 N/m  (25 ºC)OverflatespenningEC: 200-827-9

JaTørr jordmoderatKonklusjonCAS: 74-98-6

7,164E+4 Pa·m³/molHenry460KocPropane

Ikke beskrevet

Andre skadelige følger:12.6

Gjelder ikke

Resultater av PBT- og vPvB-vurdering:12.5

SEKSJON 13: OPPLYSNINGER OM DESTRUKSION

Kommunale lover: Direktiv 2008/98/EC, 2000/532/EC: Kommisjonbestemmelse av 3. mai 2000

I samsvar med vedlegg II til bestemmelsen (EC) nr1907/2006 (REKKE)

Bestemmelser relatert til avfallshåndtering:

Konsulter autorisert leder for avfallshåndtering om vurdering og fjerning i samsvar med vedlegg 1 og vedlegg 2 (direktiv
2008/98/EC). Som under 15 01 (2000/532/EC) av koden og i tilfelle beholderen har vært i direkte kontakt med produktet, vil den
behandles på samme måte som det aktuelle produktet. Ellers vil det bli behandlet som ikke-risikoavfall. Vi anbefaler ikke fjerning
gjennom avløpssystemet. Se paragraf 6,2.

Avfallskontroll (fjerning og evaluering):

FarligGasser i trykkbeholdere (inkludert halongasser) som inneholder farlige substanser16 05 04*

Avfallsklasse (Direktiv 2008/98/EC)BeskrivelseKode

Avfallshåndteringsmetoder:13.1

SEKSJON 14: OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Med hensyn til ADR og RID 2013:

Transport av farlig gods på land:
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CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 14: OPPLYSNINGER OM TRANSPORT (fortsett)

Transport i bulk i henhold til
vedlegg II av MARPOL 73/78
og IBC-koden:

Gjelder ikke14.7

Spesielle forholdsregler for brukere

Miljøfarlig: Ingen14.5

DTunnelrestriksjonskode:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Merker:

Forskriftsmessig UN-
forsendelsesbetegnelse:

Innpakningsgruppe:

Transportfareklasse:

UN-nr:

Spesielle bestemmelser:

Fyisk-kjemiske egenskaper:

UN1950

2

N/A

2.1

AEROSOLS, flammable

190, 327, 625

Se del 9.

Begrenset antall: 1 L

Med hensyn til IMDG 36-12:

Transport av farlig gods på sjøen:

Transport i bulk i henhold til
vedlegg II av MARPOL 73/78
og IBC-koden:

Gjelder ikke14.7

Spesielle forholdsregler for brukere

Miljøfarlig: Ingen14.5

F-D, S-UEmS koder:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Merker:

Forskriftsmessig UN-
forsendelsesbetegnelse:

Innpakningsgruppe:

Transportfareklasse:

UN-nr:

Spesielle bestemmelser:

Fyisk-kjemiske egenskaper:

UN1950

2

N/A

2.1

AEROSOLS, flammable

Gjelder ikke

Se del 9.

Begrenset antall: 1 L

Med hensyn til IATA/ICAO 2014:

Transport av farlig gods i luften:

14.6

14.4

14.3

14.2

14.1

Se del 9.Fyisk-kjemiske egenskaper:

N/AInnpakningsgruppe:

2.1Merker:

2Transportfareklasse:

AEROSOLS, flammableForskriftsmessig UN-
forsendelsesbetegnelse:

UN-nr: UN1950

Miljøfarlig: Ingen14.5

Transport i bulk i henhold til
vedlegg II av MARPOL 73/78
og IBC-koden:

Gjelder ikke14.7

Spesielle forholdsregler for brukere

SEKSJON 15: RETTSFORSKRIFTER

Forskrifter om sikkerhet, helse og miljø/spesifikke regler for stoffet eller blandingen:15.1

Bestemmelse (EC) 649/2012, i forhold til import og eksport av farlige kjemiske produkter: Gjelder ikke

Aktive substanser underlagt en avgjørelse om ikke-inkludering i  vedlegg I eller IA i direktiv 98/8/EC Gjelder ikke

Bestemmelse (EC) 1005/2009, om substanser som angriper ozonlaget: Gjelder ikke

Kandidatsubstanser for autorisering under bestemmelse (EC) 1907/2006 (REACH): Gjelder ikke
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Forkortelser og akronymer:

"http://esis.jrc.ec.europa.eu
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu"

Prinsippielle bibliografiske kilder:

Minimumsopplæreing er anbaefalt for å unngå risiko for de ansatte som bruker dette produktet, for å tilrettelegge for forståelse
og tolkning av disse sikkerhetsforskriftene så vel som for merkingen på dette produktet.

Råd når det gjelder opplæring:

Acute Tox. 4: H312+H332 - Farlig ved hudkontakt eller innånding
Aquatic Chronic 2: H411 - Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
Asp. Tox. 1: H304 - Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
Eye Irrit. 2: H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
Flam. Gas 1: H220 - Ekstremt brannfarlig gass
Flam. Liq. 2: H225 - Meget brannfarlig væske og damp
Flam. Liq. 3: H226 - Brannfarlig væske og damp
Press. Gas: H280 - Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming
Skin Irrit. 2: H315 - Irriterer huden
STOT SE 3: H336 - Kan forarsake døsighet eller svimmelhet

CLP Bestemmelse (EC) nr 1272/2008:

R10: Brannfarlig
R11: Meget brannfarlig
R12: Ekstremt brannfarlig.
R20/21: Farlig ved innånding og hudkontakt
R36: Irriterer øynene
R38: Irriterer huden
R51/53: Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet
R65: Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging
R66: Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud
R67: Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

Direktiv 67/548/EC og direktiv 1999/45/EC:

Tekst ril R-fraser som er nevnt i del 3:

Gjelder ikke

Modifikasjoner relatert til forrige sikkerhetskort som gjelder metoder for risikohåndtering. :

Disse sikkerhetsforskriftene er utarbeidet i samsvar med VEDLEGG II - guide til samling av sikkerhetsforskrifter i bestemmelse
(EC) nr 1907/2006 (bestemmelse (EC) nr 453/2010)

Lover relatert til sikkerhetsforskriftene:

CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 15: RETTSFORSKRIFTER (fortsett)

Tilbyderen har ikke utarbeidet evaluering om kjemisk sikkerhet.

Stoffsikkerhetsbedømmelse:15.2

Gjelder ikke

Andre lover:

Det anbefales å bruke medfølgende informasjon i disse sikkerhetsforskriftene som data til bruk ved risikovurdering under de
lokale forhold, for å etablere nødvendig risikoforebyggende tiltak for håndtering, bruk, oppbevaring og kasting av dette produktet.

Spesielle regler med hensyn til beskyttelse av personer eller miljøet:

Skal ikke brukes, som spraybokser der disse sprayboksene er ment som materiale til almenheten i underholdning og dekorasjons-
øyemed, til følgende:
— metallisk glitter ment hovedsaklig til dekorasjon
— kunstig snø og frost,
— “whoopee” puter,
— silly string spraybokser,
— imitert avføring,
— party lyd,
— dekorative flak eller skum,
— kunstig spindelvev,
— stink bomber.

Begrensninger for kommersialisering og bruk av visse farlige substanser og blandinger (Vedlegg XVII, REACH):

SEKSJON 16: OVRIGE OPPLYSNINGER

Side 11/12Kompilasjonsdato: 29.1.2015 Versjon: 1

- FORTSETTER PÅ NESTE SIDE -



CAR-REP - Car-Rep RubberComp 400ml
CR191210- CR199980

Sikkerhetsforskrift
I henhold til 1907/2006/EC (REACH), 453/2010/EC

SEKSJON 16: OVRIGE OPPLYSNINGER (fortsett)

- ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei
-IMDG: Internasjonal maritim kode om transport av farlig gods
-IATA: Organisasjonen for internasjonal flytransport
-ICAO: Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart
-COD: Kjemisk oksygenforbruk
-BOD5: Biologisk oksygenforbruk etter 5 dager
-BCF: biokonsentrasjonsfaktor
-LD50: dødelig dose 50
-LC50: dødelig konsentrasjon 50
-EC50: effektiv konsentrasjon 50
-Log POW: logaritmens fordelingskoeffisient for oktanol-vann
-Koc: fordelingskoeffisienten for organisk karbon

Forkortelser og akronymer:

Informasjonen som er gitt i denne sikkerhetsforskriften er basert på kilder, teknisk kunnskap og gjeldende lover på europeisk og på nasjonalt nivå, uten at vi kan garantere nøyaktigheten. Denne
informasjonen kan ikke regnes som en garanti på produktegenskapene, det er kun en beskrivelse av sikkerhetskravene. Gjeldende metoder og betingelser for brukere av dette produktet er ikke
innenfor vår bevissthet og kontroll, og derfor er det brukerens ansvar å gjøre de nødvendige tiltak for å oppnå lovens krav som gjelder håndtering, oppbevaring, bruk og kasting av kjemiske
produkter. Informasjonen i denne sikkerhetsforskriften refererer til dette produktet, som ikke skal brukes der det er andre behov enn det som er spesifisert her.
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