Center Pac Sweden AB
SÄKERHETSDATABLAD
Bilshampo med vax
1. Namnet på produkten och företaget
Utgivningsdatum
Revisionsdatum

2013-03-21
2017-05-29

1.1 Produktbetäckning
Handelsnamn: Bilshampo med vax
Synonymer:
CAS-nummer:
Index-nummer:
EG-nummer:
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds från.
Identifierade användningar:
Biltvätt.
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet.
Center Pac Sweden AB
Vintergatan 6
283 44 Osby
Tfn: 0479-12640
Fax: 0479-10098
E-mail: info@centerpac.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer

2. Farliga egenskaper
2.2 Märkningsuppgifter
Ej märkningspliktig enligt gällande Svensk lagstiftning.

3. Sammansättningsuppgifter / ämnenas klassificering
3.1 Ämnen.
Kemiska namn
Natriumlauryletersulfat
Fettalkoholetoxylat
Cocamidopropyl Betaine
Kokosfettsyradietanolamid
Carnaubavax

CAS nr
13150-00-0
68439-46-3
61789-40-0
61791-31-9
8015-86-9

halt%
5-10%
1-5%
1-5%
1-5%
1-5%

4. Första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.
Inandning: Frisk luft.
Hudkontakt: Tag av förorenade kläder och tvätta huden med tvål och vatten.
Stänk i ögonen: Skölj med mycket vatten. Sök läkare om besvär kvarstår.
Förtäring: Ge mjölk eller vatten att dricka. Kontakta läkare om besvär uppstår.

5. Åtgärder vid brand
5.1 Släckmedel.
Ej brand- eller explosionsfarlig.
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6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.
Samla upp spill och spola med vatten med tanke på halkrisken.

7. Hantering och lagring
1. Försiktighetsmått för säker hantering.
Förvaras frostfritt i väl tillsluten förpackning.
7.3. Specifik slutanvändning.
Identifierad användning för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
8.1. Kontrollparametrar.
Inget hygieniskt gränsvärde är fastställt.
8.2. Begränsning av exponering.
Undvik direktkontakt med ögon och hud.
Använd ögonskydd och skyddshandskar vid risk för direktkontakt av koncentrerad produkt.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.
Varubeskrivning:
Lättflytande mjölkaktig vätska med svag doft.
o
3
Densitet (kg/m ):
1000 vid 20 C
o
Kokpunkt ( C)
ca 100
o
Smältn/steln.punkt( C):
0
Löslig i vatten:
Lättlöslig
pH koncentrat:
ca 7

10. Stabilitet och reaktivitet
10.2. Kemisk stabilitet.
Stabil vid normala förhållanden.

11. Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna.
Hudkontakt: Långvarig och ofta upprepad hudkontakt kan orsaka irritation och torka ut känslig hud.
Stänk i ögonen: Kan ge irritation och sveda.
Förtäring: Kan ge irritation och sveda i mun och svalg.

12. Ekotoxikologisk information
12.1. Ekotoxicitet.
Produkten är biologiskt lätt nedbrytbar och kan utan problem ledas till godkänt avlopp.
12.2. Persistens och nedbrytbarhet.
Ingående tensider är biologiskt lätt nedbrytbara enligt OECD-Guidelines.

13. Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder.
Produkten är ej klassad som farligt avfall.
Väl tömda och rengjorda förpackningar källsorteras i enlighet med lokala bestämmelser.

14. Transportinformation
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14.3 Faroklass för transport.
Produkten är ej klassad som farligt gods.

15. Gällande bestämmelser
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö.
EU- Lagstiftning:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 19007/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (REACH) inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktivet 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/759/EEG och
kommissionens direktiv 91/155EEG, 92/&//EEG 0ch 2000/12EG med ändringar. Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG 0ch
1999/45/EG samt ändring av förordningen (EG) nr 1907/2006 med ändringar.
Nationella bestämmelser:
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. AFS
2005:17. 2001/118/EG: Kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om ändring av
avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG i överensstämmelse med direktiv 75/442/EEG ab den 15 juli
1975 om avfall och direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall – med ändringar.

16. Övrig information
Källor

Ansvarig för säkerhetsdatablad
Utarbetat av

Säkerhetsdatabladet är utarbetat efter den information som vi erhållit
från våra leverantörer.
Center Pac Sweden AB
Veronica Wästergård
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