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SÄKERHETSDATABLAD
Brake & Parts Cleaner  'For Professional Use Only'

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Brake & Parts Cleaner  'For Professional Use Only'

Produktnummer HMAI0201A, HMAI0202A

REACH-
registreringsanmärkningar

Detta är en BLANDNING. Det här dokumentet innehåller ingen registreringsinformation. Holts
klassas som en nedströms användare.

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

Identifierade användningar Bilvårdsprodukt.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör A Holts Car Care Product
Holt Lloyd International Ltd
Barton Dock Road
Stretford
Manchester
M32 0YQ - England, UK
+44 (0) 161 866 4800
FAX +44 (0) 161 866 4854
www.holtsauto.com

Kontaktperson Contact Email address: info@holtsauto.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för
nödsituationer

Giftinformationscentralen, Swedish Poison Control Centre, Karolinska Sjukhuset, 171 76
Stockholm, +46 (0)8 736 03 84

Nationellt telefonnummer för
nödsituationer

Giftinformationscentralen: Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation
– dygnet runt. Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och
förebyggande frågor om akuta förgiftningar besvaras på dagtid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)
Fysikaliska faror Flam. Liq. 2 - H225

Hälsofaror Skin Irrit. 2 - H315 STOT SE 3 - H336 Asp. Tox. 1 - H304

Miljöfaror Aquatic Chronic 2 - H411

Klassificering (67/548/EEG)
eller (1999/45/EG)

Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67.

2.2. Märkningsuppgifter
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Piktogram

                  

Signalord Fara

Faroangivelser H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.
Rökning förbjuden.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd  skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med lokala bestämmelser.

Innehåller naphtha (petroleum), hydrotreated light

Märkning av tvätt- och
rengöringsmedel

≥ 30% Alifatiska kolväten

Kompletterande
skyddsangivelser

P240 Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P241 Använd explosionssäker elektrisk utrustning.
P242 Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P261 Undvik  att inandas ångor/ sprej.
P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Skölj huden med vatten eller duscha.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen
underlättas.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.
P321 Särskild behandling (se medicinskt råd på etiketten).
P331 Framkalla INTE kräkning.
P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P370+P378 Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma.
P391 Samla upp spill.
P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten.
P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P405 Förvaras inlåst.

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
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naphtha (petroleum), hydrotreated light 60-100%

CAS-nummer: 64742-49-0 EG-nummer: 265-151-9

Klassificering
Flam. Liq. 2 - H225
Skin Irrit. 2 - H315
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

Klassificering (67/548/EEG) eller (1999/45/EG)
Xn;R65. Xi;R38. F;R11. N;R51/53. R67.

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell information Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.

Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Vid andningssvårigheter, kan syrgas bli
nödvändigt. Om andningen upphör, ge konstgjord andning. Håll den skadade personen varm
och i stillhet. Sök omedelbart läkarhjälp.

Förtäring Framkalla inte kräkning. Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Skölj
munnen noggrant med vatten. Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm
och i stillhet i en position som underlättar andningen. Sök omedelbart läkarhjälp.

Hudkontakt Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. Ta av nedstänkta kläder. Tvätta
huden noggrant med tvål och vatten. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter tvättning.

Kontakt med ögonen Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15
minuter. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter. Sök läkarhjälp om irritation kvarstår efter
tvättning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Släck med följande släckmedel: Skum. Torra släckmedel, sand, dolomit etc.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsåtgärder vid
brandbekämpning

Undvik att andas in gaser eller ångor från branden. Kyl behållare utsatta för lågor med vatten
långt efter det att branden är släckt. Kontrollera avrinningsvatten genom inneslutning och
avskiljning från avloppssystem och vattendrag.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag eller på marken. Spill eller okontrollerat utsläpp till
vattendrag måste omedelbart rapporteras till kommunala myndigheter eller annan lämplig
myndighetsinstans

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
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Metoder för sanering Avlägsna alla antändningskällor. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära
spillområdet. Sörj för god ventilation. Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i
behållare. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller
vattendrag.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder vid
användning

Undvik spill. Undvik kontakt med huden och ögonen. Får inte utsättas för värme, gnistor och
öppen låga. Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Använd godkänt
andningsskydd om luftförorening överstiger en acceptabel nivå. Använd explosionsskyddad
elutrustning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring Hålls åtskilt från oxiderande material, värme och lågor. Lagra i tätt tillslutna, originalbehållare
på en torr, sval och väl ventilerad plats. Förvaras endast i originalförpackningen. Skyddas mot
fysiska skador och/eller gnidning. Kan angripa vissa plaster, gummi och beläggningar.

Lagringsklass Lagring av brandfarliga vätskor.

7.3. Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer WEL = Workplace Exposure Limits

8.2. Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

      

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Sörj för god allmänventilation och punktutsug.

Ögonskydd/ansiktsskydd Följande skydd ska användas: Korgglasögon eller ansiktsskärm.

Handskydd Använd skyddshandskar. Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material:
Gummi (naturligt, latex). EN374

Annat skydd för hud och kropp Använd lämpliga kläder för att förhindra möjlig kontakt med vätska och långvarig eller
upprepad kontakt med ånga.

Hygienåtgärder Rök inte på arbetsplatsen. Tvätta händerna vid slutet på varje arbetspass och innan måltider,
rökning och toalettbesök. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om huden blir förorenad. Tag
omedelbart av kläder som blivit förorenade. Använd lämplig hudkräm för att förhindra
uttorkning av huden. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

Andningsskydd Andningsskydd måste användas om den luftburna föroreningshalten överskrider
rekommenderade hygieniska gränsvärden.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Färglös vätska.

Lukt Karakteristisk.

4/8



Revisionsdatum: 2016-02-25 Revision: 6 Ersätter datum: 21/05/2015

Brake & Parts Cleaner  'For Professional Use Only'

Flampunkt ~ -25°C Closed cup.

Övre/undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns

Undre brännbarhets/explosionsgräns: 1% Övre brännbarhets/explosionsgräns: 7%

Relativ densitet ~0.685 @ °C

Självantändningstemperatur 413C°C

Viskositet Kinematic (40°C): 0,005 cm2/s @ °C

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur.

10.3. Risken för farliga reaktioner
10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska
undvikas

Undvik värme. Undvik kontakt med följande material: Oxidationsmedel. Reduktionsmedel.

10.5. Oförenliga material
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga
sönderdelningsprodukter

Vid brand bildas: Ångor/gaser/rök av: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Förtäring Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Kan orsaka svår inre skada.

Hudkontakt Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Produkten har en avfettande effekt på
huden. Kan orsaka allergiskt kontakteksem.

Kontakt med ögonen Irriterar ögonen.

Akuta och kroniska hälsofaror Inandning Kan orsaka luftvägsirritation. Långvarig och upprepad kontakt med lösningsmedel
över en lång period kan leda till bestående hjärtbesvär. Långvarig eller upprepad exponering
för ångor i höga koncentrationer kan orsaka följande negativa effekter: Illamående, kräkning.
Huvudvärk. HUDKONTAKT. Irriterar huden. Produkten har en avfettande effekt på huden.
ÖGONKONTAKT. Irriterar ögonen. FÖRTÄRING. Kan orsaka obehag. Kan orsaka frätskada i
slemhinnor, luftstrupe, matstrupe och mage.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekotoxicitet Farligt för miljön. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.1. Toxicitet
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
12.3. Bioackumuleringsförmåga
12.4. Rörligheten i jord
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
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12.6. Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshanteringsmetoder Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den
lokala avfallsmyndigheten. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp,
avloppssystem eller vattendrag.

Avfallsslag WGK : 2 (Germany)

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 3295

UN Nr. (IMDG) 3295

UN Nr. (ICAO) 3295

UN Nr. (ADN) 3295

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning
(ADR/RID)

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Officiell transportbenämning
(IMDG)

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S. (CONTAINS Naphtha (petroleum), hydrotreated light)

Officiell transportbenämning
(ICAO)

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

Officiell transportbenämning
(ADN)

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

14.3. Faroklass för transport

ADR/RID klass 3

ADR/RID klassificeringskod F1

ADR/RID etikett 3

IMDG klass 3

ICAO klass/riskgrupp 3

ADN klass 3

Transportetiketter

14.4. Förpackningsgrupp

ADR/RID förpackningsgrupp II

IMDG förpackningsgrupp II

ICAO förpackningsgrupp II

ADN förpackningsgrupp II

14.5. Miljöfaror

6/8



Revisionsdatum: 2016-02-25 Revision: 6 Ersätter datum: 21/05/2015

Brake & Parts Cleaner  'For Professional Use Only'

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

EmS F-E, S-D

ADR transportkategori 2

Räddningsinsatskod 3YE

Farlighetsnummer (ADR/RID) 33

Tunnelrestriktionskod (D/E)

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL  73/78 och IBC-
koden

Inte tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella föreskrifter The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009
No. 716).

EU-förordning Ämnesdirektivet 67/548/EEG.
Preparatdirektivet 1999/45/EG.
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).

Godkännanden (Avdelning VII
Förordning 1907/2006)

Inga specifika godkännanden är kända för produkten.

Begränsningar (Avdelning VIII
Förordning 1907/2006)

Inga specifika begränsningar gällande användning är kända för produkten.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

AVSNITT 16: Annan information

Revisionsdatum 2016-02-25

Revision 6

Ersätter datum 21/05/2015

SDS nummer 14491

Riskfraser i fulltext R11 Mycket brandfarligt.
R38 Irriterar huden.
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
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Faroangivelser i fulltext H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i
kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse,
korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet
eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna
särskilda användningsområdet.
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