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1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
· Produktbeteckning
· Handelsnamn: SONAX Spolarvätsketillsats Red-Energy
· Artikelnummer: 266300, 266541, 266841
· Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

från
· Ämnets användning / tillredningen Bilvårdsprodukt

· Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
· Tillverkare/leverantör:

SONAX GmbH
Münchener Straße 75
D-86633 Neuburg (Donau)
Tel.: ++49 (0)8431/53-0
E-Mail.: erp@sonax.de

· Område där upplysningar kan inhämtas:
E-Mail: info@cifab.se
Tel.: 0302 22244

· Telefonnummer för nödsituationer: Sweden +46 8 33 12 31

2 Farliga egenskaper
· Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG Bortfaller.

· Märkningsuppgifter
· Märkning enligt EEC-riktlinjer:

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i "EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för
tillredningar" i den senast giltiga versionen.

· S-fraser:
2 Förvaras oåtkomligt för barn.

· Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar
· Kemisk karakterisering: Blandningar
· Beskrivning: Vattenlöslig tensidlösning

· Farliga ingredienser: Utgår
· Förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel / Märkning avseende innehållet

anjontensider, nonjontensider < 5%
parfym, Methylisothiazolinone, Benzisothiazolinone

4 Åtgärder vid första hjälpen
· Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar: Inga krav på särskilda åtgärder
· Vid inandning: Inga krav på särskilda åtgärder
· Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten.
· Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
· Vid förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

5 Brandbekämpningsåtgärder
· Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel: Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
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· Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Erfordras ej.
· Miljöskyddsåtgärder:

Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

· Metoder och material för inneslutning och sanering:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).

· Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

7 Hantering och lagring
· Hantering:
· Försiktighetsmått för säker hantering Inga speciella åtgärder krävs.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd: Inga speciella åtgärder krävs.

· Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare: Förhindra produkten från att tränga ner i marken.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:

Skyddas mot frost.
Rekommenderad lagringstemperatur: 20 °C

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:

Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Kontrollparametrar
· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall
övervakas.

· Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
· Andningsskydd: Erfordras ej.
· Handskydd: Erfordras ej.
· Ögonskydd: Erfordras ej.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
· Utseende:

Form: Flytande
Färg: Ljusröd

· Lukt: Karakteristisk
· Lukttröskel: Ej bestämd.

· pH-värde vid 20°C: 9,0 - 10,0

· Tillståndsändring
Smältpunkt/smältområde: Ej bestämd.
Kokpunkt / kokområde: 100°C
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· Flampunkt: Ej användbar.

· Tändtemperatur: Ej bestämd.

· Sönderdelningstemperatur: Ej bestämd.

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Ångtryck: Ej bestämd.

· Densitet vid 20°C: 0,99 g/cm³
· Relativ densitet Ej bestämd.
· Ångdensitet Ej bestämd.
· Förångningshastighet Ej bestämd.

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullständigt blandbar.

· Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestämd.

· Viskositet:
Dynamisk: Ej bestämd.
Kinematisk vid 20°C: 10-15 s (DIN EN ISO 2431 / 4mm)

· Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet
· Reaktivitet
· Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

11 Toxikologisk information
· Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet:
· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Primär retningseffekt:
· på huden: Ingen irritationsrisk.
· på ögat: Ingen irritationsrisk.
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för
tillredningar i den senast giltiga versionen.

12 Ekologisk information
· Toxicitet
· Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Persistens och nedbrytbarhet

Produktens ytaktiva substanser överrensstämmer med kraven i
EG-direktiv för tvätt- och rengöringsmedel EG/648/2004, beträffande
fullständig biologisk nedbrytbarhet i aerob miljö av tensider för tvätt- och
rengöringsmedel.

· Beteende i miljöomgivningar:
· Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar:

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
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· vPvB: Ej användbar.
· Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13 Avfallshantering
· Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation:

Måste specialbehandlas med hänsyn till myndigheternas föreskrifter.
Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.

· Europeiska avfallskatalogen
Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter
20 01 30: Andra rengöringsmedel än de som anges i 20 01 29
Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning
15 01 02: Plastförpackningar

· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transport information
· Vägtransport ADR/RID och GGVSEB (gränsöverskridande/inland):
· ADR/RID: Inget farligt gods enligt transportföreskrifter

· Sjötransport IMDG:
· IMDG/GGVSee-klass: Inget farligt gods enligt transportföreskrifter

· Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klass: Inget farligt gods enligt transportföreskrifter

· Särskilda försiktighetsåtgärder Ej användbar.

15 Gällande föreskrifter
· Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning inte har gjorts.

16 Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Förkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage
of Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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