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AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av företaget/företaget 

1.1. Produktidentifiering 

Produktform : Blandning 
Handelsnamn : Superwrap DIY - Förberedande spray 
Produktkod : SW-MNT01 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som avråds från. 

1.2.1. Relevanta identifierade användningsområden 
Industriell/professionell användning spec. : Yrkesmässigt bruk; konsumentbruk 
Användning av ämnet/blandningen : Tvätt med lösningsmedel 

1.2.2. Användning som avråds 
Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Land Officiellt rådgivande organ Adress Nödnummer Kommentar 
Storbritannien National Poisons Information Service 

(Birmingham Centre) 
Stadens sjukhus 

Dudley Road 
B18 7QH Birmingham 

0344 892 0111  

Storbritannien Nationella giftinformationstjänsten 
(Cardiff Centre) 
Gwenwyn-avdelningen, Llandough-
sjukhuset 

Penarth 
CF64 2XX Cardiff 

0344 892 0111  

Storbritannien Nationell informationstjänst för gifter 
Edinburgh 
Kungliga sjukhuset i Edinburgh 

Lilla Frankrikehalvmånen 
EH16 4SA Edinburgh 

0344 892 0111  

Storbritannien Guy's & St Thomas' giftenhet 
Enheten för medicinsk toxikologi, 
Guy's & St Thomas' Hospital Trust 

Avonley Road 
SE14 5ER London 

+44 20 7188 7188  

Storbritannien Nationell informationstjänst för gifter 
(Newcastle Centre) 
Regionalt centrum för läkemedel och 
terapi, Wolfson-enheten 

Claremont Place 
Newcastle-upon-Tyne 
NE1 4LP Newcastle 

0344 892 0111  

Storbritannien Nationella giftinformationstjänsten 
(Belfast Centre) 
Royal Victoria-sjukhuset 

Grosvenor Road 
BT12 6BA Belfast 

0344 892 0111  

AVSNITT 2: Identifiering av faror 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]Blandningar/ämnen: SDS EU 2015: Enligt förordning (EU) 2015/830 (Reach bilaga 
II) 

Brandfarliga vätskor, kategori 2 H225   

Producent 
DVG Brands635B  
rue Graham BellQuebec  
(QC) G1N 4B9 
KanadaT  
1 (800) 9963308 
www.dvgbrands.com 
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Hudkorrosion/irritation, kategori 2 H315   
Reproduktionstoxicitet, kategori 2 H361   
Toxicitet för specifika målorgan - Enstaka exponering, kategori 3, 
narkos 

H336   

Toxicitet för specifika målorgan - upprepad exponering, kategori 2 H373   
Aspirationsrisk, kategori 1 H304   
Farligt för vattenmiljön - kronisk fara, kategori 2 H411  

 
 

Fullständig text av H-uttalanden: se avsnitt 16 

Negativa fysikalisk-kemiska effekter, effekter på människors hälsa och miljöeffekter. 
Mycket lättantändlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Kan vara dödlig om den sväljs och tränger in i luftvägarna. Giftigt för vattenlevande 
organismer med långvariga effekter. Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet. Kan orsaka skador på organ vid långvarig eller 
upprepad exponering. Kan orsaka sömnighet eller yrsel. 

2.2. Etikettelement 

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]. 
Faropiktogram (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   
Signalord (CLP) : Fara 
Farliga ingredienser : Lösningsmedel nafta (petroleum), lätt aliftad; nafta med låg kokpunkt; heptan, n-heptan 
Faroangivelser (CLP) : H225 - Lättantändlig vätska och ånga.  

H304 - Kan vara dödligt om det sväljs och tränger in i luftvägarna.  
H315 - Orsakar hudirritation.  
H336 - Kan orsaka sömnighet eller yrsel.  
H361 - Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.  
H373 - Kan orsaka skador på organ vid långvarig eller upprepad exponering.  
H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. 

Försiktighetsföreskrifter (CLP) : P102 - Förvaras utom räckhåll för barn. 
P210 - Hålls borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden.  
P260 - Andas inte in ångor, spray eller dimma.  
P273 - Undvik utsläpp till miljön.  
P280 - Bär skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.  
P301+P310 - VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en giftcentral eller läkare.  
P331 - Framkalla INTE kräkningar. 
P501 - Avyttra innehållet/behållaren till en insamlingsplats för farligt avfall eller specialavfall i 
enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser. 

2.3. Andra faror 

Detta ämne/denna blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII. 
Detta ämne/denna blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om ingredienser 

3.1. Ämnen 

Ej tillämpligt 
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3.2. Blandningar 

Namn Produktidentifiering % Klassificering enligt 
förordning (EG) nr 
1272/2008 [CLP] 

Solvent nafta (petroleum), lätt aliftad; Lågkokande 
nafta; [Komplex blandning av kolväten erhållen genom 
destillation av råolja eller naturbensin. Består främst 
av mättade kolväten med kolnummer huvudsakligen i 
intervallet C5 till C10 och med kokpunkt i intervallet 
cirka 35°C till 160°C (95°F till 320°F).] 
(Anmärkning P) 

(CAS-nr) 64742-89-8 
(EG-nr) 265-192-2 
(EG-indexnummer) 649-267-00-0 

80 - 90 Flam. Liq. 2, H225 
Hudirritation. 2, H315 
Repr. 2, H361 
STOT SE 3, H336 
STOT RE 2, H373 
Asp. Tox. 1, H304 
Akvarisk kronisk 2, H411 

Heptan, n-heptan 
(Anmärkning C) 

(CAS-nr) 142-82-5 
(EG-nr) 205-563-8 
(EG-indexnummer) 601-008-00-2 

15 - 20 Flam. Liq. 2, H225 
Hudirritation. 2, H315 
STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 
Akut akvatisk akut 1, H400 
Akvarisk kronisk 2, H411 

 
Anmärkning C: Vissa organiska ämnen kan saluföras antingen i en specifik isomerisk form eller som en blandning av flera isomerer. I detta fall 
måste leverantören på etiketten ange om ämnet är en specifik isomer eller en blandning av isomerer. 
Anmärkning P: Klassificeringen som cancerframkallande eller mutagen behöver inte tillämpas om det kan visas att ämnet innehåller mindre än 0,1 
% w/w bensen (EINECS nr 200-753-7). Om ämnet inte är klassificerat som cancerframkallande skall åtminstone försiktighetsföreskrifterna (P102-
)P260-P262-P301 + P310-P331 (tabell 3.1) eller S-fraserna (2-)23-24-62 (tabell 3.2) gälla. Denna anmärkning gäller endast för vissa komplexa 
oljebaserade ämnen i del 3. 
Fullständig text av H-angivelser: se avsnitt 16. 

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder 

4.1. Beskrivning av första hjälpen-åtgärder 

Första hjälpen-åtgärder allmänt : Kontakta omedelbart en läkare. 
Första hjälpen efter inandning : För personen till frisk luft och håll honom eller henne varm och lugn. Om personen har 

andningssymptom: Ring en giftcentral eller en läkare. 
Första hjälpen efter hudkontakt : Skölj huden med vatten/dusch. Ta omedelbart av dig alla förorenade kläder. Om 

hudirritation uppstår: Sök läkarvård/läkarvård. Tvätta förorenade kläder innan de 
återanvänds. 

Första hjälpen efter ögonkontakt : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om de finns och är lätta att 
ta bort. Fortsätt skölja. Sök läkarvård om irritation utvecklas. 

Första hjälpen efter intag : Drick mycket vatten. Om den drabbade förlorar medvetandet, placera den drabbade i 
ryggläge. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. Framkalla inte 
kräkningar. Ring omedelbart till en läkare. Om kräkningar uppstår, låt personen luta sig 
framåt. 

4.2. De viktigaste symtomen och effekterna, både akuta och fördröjda. 

Symtom/effekter : Kan orsaka sömnighet eller yrsel. 
Symtom/effekter efter inandning : Kan orsaka irritation i andningsvägarna. Kan påverka det centrala nervsystemet. 
Symtom/effekter efter hudkontakt : Irritation. 
Symtom/effekter efter ögonkontakt : Rödhet, smärta. Grumling. 
Symtom/effekter efter intag : Risk för lungödem. 

4.3. Uppgift om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs. 

Behandla symptomatiskt. Om vätskan sväljs kan det leda till aspiration i lungorna med risk för kemisk lunginflammation. På grund av 
aspirationsrisken är det endast möjligt att utföra magsköljning efter endotrakeal intubation. Förvaras under medicinsk övervakning i minst 48 
timmar. 
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AVSNITT 5: Åtgärder för brandbekämpning 

5.1. Släckmedier 

Lämpliga släckmedel : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. Koldioxid. 
Olämpliga släckmedier : Använd inte en vattenstråle eftersom det kan leda till att branden sprider sig. 

5.2. Särskilda faror som uppstår genom ämnet eller blandningen 

Brandrisk : Mycket lättantändlig vätska och ånga. 
Reaktivitet vid brand : Uppvärmning orsakar en tryckökning med risk för sprängning. 
Farliga sönderdelningsprodukter vid brand : Giftiga ångor kan frigöras. Koloxider (CO och CO2). rök. Andas inte in rök från bränder eller 

ångor från nedbrytning. 

5.3. Råd till brandmän 

Instruktioner för brandbekämpning : Eliminera alla antändningskällor om det är säkert att göra det. Flytta behållare från 
brandområdet om det kan göras utan personlig risk. Kyl ner de behållare som utsatts för 
värme med vattenspray. 

Skydd vid brandbekämpning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självständig andningsapparat. 
Fullständiga skyddskläder. 

Övriga upplysningar : Låt inte avrinning från brandbekämpning komma in i avlopp eller vattendrag. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp 

6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödrutiner 

Allmänna åtgärder : Se till att ventilationen är tillräcklig. Bär personlig skyddsutrustning. 

6.1.1. För personal som inte är i nödsituationer 
Nödförfaranden : Ventilera spillområdet. Evakuera personal som inte behöver det. Ingen öppen låga, inga 

gnistor och ingen rökning. Rör inte vid eller gå inte på den spillda produkten. Undvik kontakt 
med hud och ögon. Andas inte in ångor/aerosol. 

6.1.2. För räddningspersonal 
Skyddsutrustning : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För ytterligare information se 

avsnitt 8: "Exponeringskontroller/personligt skydd". 

6.2. Försiktighetsåtgärder för miljön 

Låt inte produkten spridas i miljön. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

För inneslutning : Samla upp spill. 
Metoder för sanering : Ta upp spilld vätska i absorberande material. Samla allt avfall i lämpliga och märkta 

behållare och bortskaffa det enligt lokal lagstiftning. Meddela myndigheterna om produkten 
hamnar i avlopp eller i allmänt vatten. 

Övriga upplysningar : Bortskaffa material eller fasta rester på en godkänd plats. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

För personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För bortskaffande efter rengöring, se avsnitt 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsåtgärder för säker hantering 

Försiktighetsåtgärder för säker hantering : Behöv särskilda anvisningar före användning. God ventilation av arbetsplatsen krävs. Håll 
dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning 
är förbjuden. Använd explosionsskyddad utrustning. Jorda/bind behållare och 
mottagningsutrustning. Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren. Bär personlig 
skyddsutrustning. Undvik kontakt med hud och ögon. Använd endast verktyg utan gnistor. 
Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning. Andas inte in ångor, dimma eller spray. 
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Hygieniska åtgärder : Tvätta förorenade kläder innan de återanvänds. Ät, drick och rök inte när du använder 
denna produkt. Tvätta alltid händerna efter att ha hanterat produkten. 

7.2. Villkor för säker förvaring, inklusive eventuella oförenligheter. 

Förvaringsförhållanden : Förvaras på en väl ventilerad plats. Hålls kallt. Förvara behållaren tätt stängd. Hålls borta 
från inkompatibla produkter. . Förvaras inlåst. 

Inkompatibla produkter : Starka syror, starka baser och starka oxidanter. 

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar) 

Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

AVSNITT 8: Exponeringskontroller/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Heptan, n-heptan (142-82-5) 
EU - Gränsvärden för yrkesmässig exponering 

Lokalt namn n-Heptan 

IOELV TWA (mg/m³) 2085 mg/m³ 

IOELV TWA (ppm) 500 ppm 

Storbritannien - Gränsvärden för yrkesmässig exponering 

Lokalt namn n-Heptan 

WEL TWA (mg/m³) 2085 mg/m³ 

WEL TWA (ppm) 500 ppm 

Hänvisning till regelverket EH40/2005 (tredje upplagan, 2018). HSE 

8.2. Kontroller av exponering 

Lämpliga tekniska kontroller: 
Säkerställ lokal utsugning eller allmän ventilation i rummet. Tillämpa tekniska åtgärder för att uppfylla gränsvärdena för yrkesmässig exponering. . 
Det bör finnas ögonspolningsfontäner och säkerhetsduschar för nödfall i omedelbar närhet av varje potentiell exponering. 
Personlig skyddsutrustning: 
Undvik all onödig exponering. Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning. 
 

Handskydd: 

Kemiskt resistenta handskar (enligt europeisk standard EN 374 eller motsvarande). 

 

Ögonskydd: 

Tätt stängda skyddsglasögon (EN 166). Ett helt ansiktsskydd när du utsätts för spray eller dimma. 

 

Skydd för hud och kropp: 

När hudkontakt är möjlig måste skyddskläder som handskar, förkläde, ärmar, stövlar, huvud- och ansiktsskydd bäras. 

 

Andningsskydd: 

Vid förhöjda koncentrationer, otillräcklig ventilation eller överskridna koncentrationsgränser för luft, använd andningsskydd. 

 
Kontroller av miljöexponering: 
Undvik utsläpp till miljön. 
Övriga upplysningar: 
Avlägsna omedelbart förorenade kläder eller skor. Ät, drick och rök inte i områden där produkten används. Tvätta alltid händerna efter hantering av 
produkten. 
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AVSNITT 9: Fysiska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysiskt tillstånd : Vätska 
Färg : Färglös. Transparent. 
Lukt : Lätt lukt av lösningsmedel. 
Tröskelvärde för lukt : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
pH : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Relativ avdunstningshastighet (butylacetat=1) : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Smältpunkt : Ej tillämpligt 
Fryspunkt : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Kokpunkt : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Flampunkt : -4 °C 
Temperatur för självantändning : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Nedbrytningstemperatur : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Brandfarlighet (fast, gas) : Ej tillämpligt 
Ångtryck : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Relativ täthet : 0.7 - 0.75 
Löslighet : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Viskositet, kinematisk : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Viskositet, dynamisk : < 10 cP 
Explosiva egenskaper : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Det har inga oxiderande egenskaper. : Inga uppgifter finns tillgängliga. 
Lägre explosionsgräns (LEL) : 1 volymprocent CAS 64742-89-8 
Övre explosionsgräns (UEL) : 7 volymprocent CAS 64742-89-8 

9.2. Övriga upplysningar 

VOC-innehåll : 750 g/l 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Mycket lättantändlig vätska och ånga. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala förhållanden. 

10.3. Möjlighet till farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 

10.4. Villkor som ska undvikas 

Undvik kontakt med heta ytor. Värme. Inga flammor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor. 

10.5. Inkompatibla material 

Starka syror, starka baser och oxidationsmedel. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Under normala lagrings- och användningsförhållanden bör farliga sönderdelningsprodukter inte bildas. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om toxikologiska effekter 

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 
klassificeringskriterierna). 
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Akut toxicitet (hud) : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 
klassificeringskriterierna). 

Akut toxicitet (inandning) : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 
klassificeringskriterierna). 

 

Heptan, n-heptan (142-82-5) 
LD50 oral råtta 60000 mg/kg 

LD50 dermal kanin 3000 mg/kg 

LC50 inandning råtta (damm/dimma - mg/l/4h) 130000 mg/l/4h 

 

Lösningsmedelsnafta (petroleum), lätt alif.; nafta med låg kokpunkt (64742-89-8) 
LD50 oral råtta > 2000 mg/kg 

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg 

LC50 inandning råtta (ppm) 3400 ppm 

 
Korrosion/irritation av huden : Orsakar hudirritation. 
Allvarlig ögonskada/irritation : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 

klassificeringskriterierna). 
Känslighet vid andning eller hud : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 

klassificeringskriterierna). 
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 

klassificeringskriterierna). 
Cancerogenicitet : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 

klassificeringskriterierna). 
 
Reproduktionstoxicitet : Misstänks skada fertiliteten eller det ofödda barnet. (Baserat på tillgängliga uppgifter 

uppfylls inte klassificeringskriterierna) 
 
STOT - en enda exponering : Kan orsaka sömnighet eller yrsel. (Baserat på tillgängliga data uppfylls inte 

klassificeringskriterierna). 
 
STOT-repeated exposure (upprepad exponering) : Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering. (Baserat på tillgängliga 

uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna). 
 
Risk för aspiration : Kan vara dödligt om det sväljs och kommer in i luftvägarna. (Baserat på tillgängliga 

uppgifter uppfylls inte klassificeringskriterierna). 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Farligt för vattenmiljön, kortsiktigt (akut) : Inte klassificerad (på grundval av tillgängliga uppgifter uppfylls inte 
klassificeringskriterierna). 

Farligt för vattenmiljön, långsiktigt (kroniskt) : Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. 
 

Heptan, n-heptan (142-82-5) 
LC50 fisk 1 4 mg/l Carassius auratus 

LC50 fisk 2 375 mg/l Tilapia mossambica 

EC50 Daphnia 1 1,5 mg/l Daphnia magna 

 

Lösningsmedelsnafta (petroleum), lätt alif.; nafta med låg kokpunkt (64742-89-8) 
LC50 fisk 1 4700 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata 

NOEC kronisk kräftdjur 3,8 mg/l Daphnia magna 
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Superwrap DIY - Förberedande spray  
Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

 

Heptan, n-heptan (142-82-5) 
Persistens och nedbrytbarhet Lätt biologiskt nedbrytbart. 

12.3. Bioackumulationspotential 

Superwrap DIY - Förberedande spray  
Bioackumulerande potential Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

12.4. Rörlighet i jord 

Superwrap DIY - Förberedande spray  
Ekologi - jord Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Superwrap DIY - Förberedande spray  
Detta ämne/denna blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII. 

Detta ämne/denna blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i Reach-förordningen, bilaga XIII. 

12.6. Andra biverkningar 

Andra biverkningar : Inga andra kända effekter. 
Ytterligare information : Låt inte stora mängder, som är, spridas i miljön. Utsläpp inte i avlopp eller floder. 

AVSNITT 13: Överväganden om bortskaffande 

13.1. Metoder för behandling av avfall 

Regional lagstiftning (avfall) : Bortskaffande måste ske enligt officiella bestämmelser. 
Metoder för behandling av avfall : Gör dig av med innehållet/behållaren i enlighet med den licensierade insamlarens 

sorteringsanvisningar. 
Rekommendationer för bortskaffande av 
produkter/förpackningar 

: Tomma behållare ska tas till återvinning, återvinning eller avfall i enlighet med lokala 
bestämmelser. 

Ytterligare information : Brandfarliga ångor kan ansamlas i behållaren. 
HP-kod : HP3 - "Brandfarligt: 

" - Brandfarligt flytande avfall: flytande avfall med en flampunkt under 60 °C eller 
spillgasolja, diesel och lätta eldningsoljor med en flampunkt > 55 °C och ≤ 75 °C.  
- Brandfarligt pyroforiskt flytande och fast avfall: fast eller flytande avfall som även i små 
mängder kan antändas inom fem minuter efter kontakt med luft,  
- brännbart fast avfall: fast avfall som är lätt brännbart eller som kan orsaka eller bidra till 
brand genom friktion,  
- brännbart gasformigt avfall: gasformigt avfall som är brännbart i luft vid 20 °C och ett 
standardtryck på 101 °C. 
annat brännbart avfall: brännbara aerosoler, brännbart självuppvärmande avfall, brännbara 
organiska peroxider och brännbart självreaktivt avfall 
.  
HP4 - "Irriterande - hudirritation och ögonskador": avfall som vid användning kan orsaka 
hudirritation eller ögonskador.  
HP14 - "Ekotoxiskt": avfall som medför eller kan medföra omedelbara eller fördröjda risker 
för en eller flera miljösektorer. 
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AVSNITT 14: Transportinformation 

I enlighet med ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. FN-nummer 
FN 1993 FN 1993 FN 1993 Ej tillämpligt FN 1993 

14.2. UN Proper Shipping Name (korrekt transportnamn enligt FN) 
BRANDFARLIG VÄTSKA, 

N.O.S. 
BRANDFARLIG VÄTSKA, 

N.O.S. 
Brandfarlig vätska, n.o.s. Ej tillämpligt BRANDFARLIG VÄTSKA, 

N.O.S. 

Beskrivning av transportdokument (ADR) 

UN 1993 BRANDFARLIG 
VÄTSKA, N.O.S., 3, II, 
(D/E), MILJÖFARLIG 

 

UN 1993 BRANDFARLIG 
VÄTSKA, N.O.S., 3, II, 

HAVSFÖRORENANDE/MI
LJÖFARLIG 

 

UN 1993 Brandfarlig 
vätska, n.o.s., 3, II, 

MILJÖFARLIGT FARLIGT 
 

Ej tillämpligt 
 

UN 1993 BRANDFARLIG 
VÄTSKA, N.O.S., 3, II, 

MILJÖFARLIG 
 

14.3. Faroklass(er) för transport 
3 3 3 Ej tillämpligt 3 

    

Ej tillämpligt 

 

14.4. Förpackningsgrupp 
II II II Ej tillämpligt II 

14.5. Miljöfaror 
Farligt för miljön : Ja Farligt för miljön : Ja 

Havsförorening: Ja 
Farligt för miljön : Ja Ej tillämpligt Farligt för miljön : Ja 

Ingen kompletterande information finns tillgänglig. 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder för användaren 

Transport på land 
Klassificeringskod (ADR)  : F1  
Särskilda bestämmelser (ADR) : 274, 601, 640D 
Begränsade kvantiteter (ADR) : 1l 
Undantagna kvantiteter (ADR) : E2 
Förpackningsanvisningar (ADR) : P001, IBC02, R001 
Bestämmelser för blandade förpackningar (ADR) : MP19  
Anvisningar för bärbara tankar och bulkbehållare 
(ADR) 

: T7 

Särskilda bestämmelser för bärbara tankar och 
bulkcontainrar (ADR) 

: TP1, TP8, TP28 

Kod för tank (ADR) : LGBF 
Fordon för transport av stridsvagnar : FL 
Transportkategori (ADR) : 2 
Särskilda bestämmelser för transport - Drift (ADR) : S2, S20 
Faroidentifikationsnummer (Kemler-nr) : 33  
Orangefärgade tallrikar : 

 
Tunnelrestriktionskod (ADR) : D/E  
EAC-kod : -3YE  
Transport till sjöss 
Särskilda bestämmelser (IMDG) : 274 
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Begränsade kvantiteter (IMDG) : 1 L 
Undantagna kvantiteter (IMDG) : E2 
Förpackningsanvisningar (IMDG) : P001 
IBC-förpackningsinstruktioner (IMDG) : IBC02  
Tankinstruktioner (IMDG) : T7  
Särskilda bestämmelser för tankar (IMDG) : TP1, TP28, TP8  
EmS-nr (brand) : F-E 
EmS-nr (spill) : S-E 
Förvaringskategori (IMDG) : B 
Lufttransporter 
PCA Undantagna kvantiteter (IATA) : E2 
PCA Limited kvantiteter (IATA) : Y341 
PCA begränsad kvantitet max nettokvantitet (IATA) : 1L  
PCA-packningsinstruktioner (IATA) : 353 
PCA max nettokvantitet (IATA) : 5L 
CAO-förpackningsanvisningar (IATA) : 364 
CAO max nettokvantitet (IATA) : 60L 
Särskilda bestämmelser (IATA) : A3 
ERG-kod (IATA) : 3H 
Transport på inre vattenvägar 
Ej tillämpligt 
Järnvägstransporter 
Klassificeringskod (RID) : F1  
Särskilda bestämmelser (RID) : 274, 601, 640C 
Begränsade kvantiteter (RID) : 1L 
Undantagna kvantiteter (RID) : E2 
Förpackningsanvisningar (RID) : P001 
Bestämmelser för blandade förpackningar (RID) : MP19  
Instruktioner för bärbara tankar och bulkbehållare 
(RID) 

: T7  

Särskilda bestämmelser för bärbara tankar och 
bulkcontainrar (RID) 

: TP1, TP8, TP28  

Tankkoder för RID-tankar (RID) : L1.5BN 
Transportkategori (RID) : 2 
Colis express (expresspaket) (RID) : CE7 
Faroidentifikationsnummer (RID) : 33 

14.7. Transport i bulk enligt bilaga II till Marpol och IBC-koden. 

Ej tillämpligt 

AVSNITT 15: Regleringsinformation 

15.1. Säkerhets-, hälso- och miljöbestämmelser/lagstiftning som är specifika för ämnet eller blandningen 

15.1.1. EU-förordningar 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 

Följande begränsningar är tillämpliga enligt bilaga XVII till Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006: 

Referenskod Tillämplig på 

3(a) Heptan, n-heptan 

3(b) Heptan, n-heptan 

3(c) Heptan, n-heptan 

40. Heptan, n-heptan 

Innehåller inget ämne på REACH:s kandidatförteckning. 
Innehåller inga REACH bilaga XIV-ämnen 
Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 av den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier. 
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Innehåller inget ämne som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar. 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar (CLP) 
  
VOC-innehåll : 750 g/l 

15.1.2. Nationella bestämmelser 
Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemisk säkerhetsbedömning har utförts. 

AVSNITT 16: Övriga upplysningar 

Förkortningar och akronymer: 

ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 

CAS-nr. Chemical Abstract Service-nummer 

CLP Klassificering Märkning Förpackningsförordning; förordning (EG) nr 1272/2008 

EC50 Effektiv mediankoncentration 

EG-nr. Europeiska gemenskapens nummer 

IATA Internationella lufttransportförbundet 

IMDG Internationellt sjöfartsrelaterat farligt gods 

LC50 Median dödlig koncentration 

LD50 Median dödlig dos 

OEL Gränsvärde för yrkesmässig exponering 

PBT Beständigt Bioackumulerande Giftigt 

REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier Förordning (EG) nr 1907/2006 

RID Föreskrifter om internationell järnvägstransport av farligt gods 

SDS Säkerhetsdatablad 

vPvB Mycket långlivad och mycket bioackumulerande 

ADN Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 

ATE Uppskattning av akut toxicitet 

BLV Biologiskt gränsvärde 

DNEL Nivå för avledd effekt utan effekt 

SV Europeisk standard 

 
Uppgiftskällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 

om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP).  
Spridningsportal Echa https://echa.europa.eu/cs/search-for-chemicals.  
SDS Superwrap DIY - förberedande spray 

Utbildningsrådgivning : Ge de anställda SDS. Följ de allmänna reglerna för hantering av kemiska ämnen och/eller blandningar. 
 

Fullständig text av H- och EUH-statements: 

Akvarisk kronisk 2 Farligt för vattenmiljön - kronisk fara, kategori 2 

Asp. Tox. 1 Aspirationsrisk, kategori 1 

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, kategori 2 
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Repr. 2 Reproduktionstoxicitet, kategori 2 

Hudirritation. 2 Hudkorrosion/irritation, kategori 2 

STOT RE 2 Toxicitet för specifika målorgan - upprepad exponering, kategori 2 

STOT SE 3 Toxicitet för specifika målorgan - Enstaka exponering, kategori 3, narkos 

H225 Mycket lättantändlig vätska och ånga. 

H304 Kan vara dödligt om det sväljs och kommer in i luftvägarna. 

H315 Orsakar hudirritation. 

H336 Kan orsaka sömnighet eller yrsel. 

H361 Misstänks skada fertiliteten eller det ofödda barnet. 

H373 Kan orsaka organskador vid långvarig eller upprepad exponering. 

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långvariga effekter. 

 

Klassificering och det förfarande som använts för att ta fram klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]: 

Flam. Liq. 2 H225 Beräkningsmetod 

Hudirritation. 2 H315 Beräkningsmetod 

Repr. 2 H361 Beräkningsmetod 

STOT SE 3 H336 Beräkningsmetod 

STOT RE 2 H373 Beräkningsmetod 

Asp. Tox. 1 H304 Bedömning av experter 

Akvarisk kronisk 2 H411 Beräkningsmetod 

SDS EU (REACH bilaga II) 

Denna information är baserad på vår nuvarande kunskap och är endast avsedd att beskriva produkten med avseende på hälso-, säkerhets- och 
miljökrav. Den ska därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. 


