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SWISSVAX AG

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

SWISSVAX Lotos Speed

1.1. Produktidentifikator

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes

1.2. Bruk av stoffet/stoffblandingen

Pleieprodukter for biler

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

SWISSVAX AGSelskap:

Taemperlistrasse 3Gate:

CH-8117 FaellandenSted:

Telefon: +41 (0) 840 850 850 Telefax:+41 (0) 44 730 4502

E-post: sales@swissvax.com

Claudius AnwanderUtsteder:

E-post: claudius.anwander@swissvax.ch

www.swissvax.comInternet:

Schweiz. Toxikologisches Informationszentrum: +41 (0) 44 251 51 51Opplysningsgivende område:

NO: Giftinformasjonssentralen: +47 22 59 13 00 / giftinfo@online.no1.4. Nødtelefon:

SEKSJON 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Forordning (EF) nr. 1272/2008

Stoffblandingen er ikke klassifisert som farlig etter forordning (EF) nr. 1272/2008.

2.2. Merkelementer

Det foreligger ingen informasjoner.

2.3. Andre farer

SEKSJON 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Blandinger

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Hvis produktet kommer i øynene, vask straks med åpent øyelokk med mye vann i minst 5 minutter. Konsulter 

etterpå øyelege.

Ved øyekontakt

Skyll munnen.
Ved svelging

SEKSJON 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slukkemidler

Skum. Tørrslukkemiddel. Sand. Vanntåke, Full vannstråle, Vannspray

Egnede slokkingsmidler

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Ikke brennbar.

Tilpass slokningstiltak til omgivelsene. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Bekjemp brannen 

med normal forsiktighet på behørig avstand.

5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn
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SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Særlig, glifare gjennom utslipp av produktet.

Må ikke komme i kloakksystemet eller i vassdrag.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Ingen særlige forholdsregler er nodvendig.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing

SEKSJON 7: Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Før pauser og ved arbeidsslutt må hendene vaskes. Må 

ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

Sikkert håndteringsråd

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket. 

lagertemperatur: < 50°C

Krav til lagringsområder og containere

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Ytterligere informasjon om lagringsforhold

7.3. Spesielle sluttanvendelser

Det foreligger ingen informasjoner.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

Ingen særlige forholdsregler er nodvendig.

Ytterligere råd til kontrollparametere

8.2. Eksponeringskontroll

Vernebriller: ikke nødvendig.

Øye-/ansiktsbeskyttelse

gummihansker.

Håndvern

Kroppsbeskyttelse: ikke nødvendig.

Hudvern

Normalt behøves ikke personlig respirasjonsbeskyttelse. Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet 

åndedrettsvern.

Åndedrettsvern

Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

oransje

flytende:Tilstandsform:

Farge:

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

fruktig oransjeLukt:

Testnorm

Revisjons-nr.: 0 Revisjonsdato: 18.11.2015 NO



SWISSVAX Lotos Speed

Sikkerhetsdatablad

Produktkode: 1032710Trykkingsdato: 21.03.2016 Side 3 av 5

SWISSVAX AG

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

pH (ved 20 °C): 7

Tilstandsendringer

ikke anvendeligFlammepunkt:

ikke antennelig.

Oksiderende egenskaper

Tetthet (ved 20 °C): 1 g/cm³

Vannløselighet: fullstendig blandbar (100%) g/L

VOC: 0,0%Løsemiddelinnhold:

9.2. Andre opplysninger

Det foreligger ingen informasjoner.

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det foreligger ingen informasjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Det foreligger ingen informasjoner.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

ingen/ingen

ikke anvendelig

10.4. Forhold som skal unngås

ikke anvendelig

10.5. Ukompatible materialer

ingen/ingen

10.6. Farlige spaltningsprodukter

SEKSJON 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Toksikokinetikk, stoffskifte og spredning

ikke anvendelig

Akutt forgiftning

ikke anvendelig pH: 7

Irritasjon- og etsevirkning

ikke anvendelig pH: 7

Følsomme påvirkning

ikke anvendelig

ikke anvendelig

Spesifikk målorgantoksisitet - gjentatt eksponering

Innåndingsfare

ikke anvendelig

ikke anvendelig

Spesifikke virkninger i dyreforsøk

SEKSJON 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Biologisk nedbrytbar.
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12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Det foreligger ingen informasjoner.

12.3. Bioakkumulasjonspotensial

Det foreligger ingen informasjoner.

Det foreligger ingen informasjoner.

12.4. Mobilitet i jord

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Det foreligger ingen informasjoner.

Det foreligger ingen informasjoner.

12.6. Andre skadevirkninger

SEKSJON 13: Instrukser om disponering

13.1. Metoder for behandling av avfall

Avfallsbehandling

Avhending i samsvar med gjeldende forskrifter.

SEKSJON 14: Transportopplysninger

Land transport (ADR/RID)

ikke anvendelig14.2. Forsendelsesnavn:

ikke anvendelig

Andre relevante opplysninger (Land transport)

Skipstransport innenlands (ADN)

14.2. Forsendelsesnavn: ikke anvendelig

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Andre relevante opplysninger (Skipstransport innenlands)

Sjøtransport (IMDG)

ikke anvendelig14.2. Forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Andre relevante opplysninger (Sjøtransport)

Lufttransport (ICAO)

ikke anvendelig14.2. Forsendelsesnavn:

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

Andre relevante opplysninger (Lufttransport)

14.6. Spesielle forholdsregler for brukere

ikke anvendelig

14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden

ikke anvendelig

Andre relevante opplysninger

Ingen farlig gods i.n.T. transportbestemmelsene.

SEKSJON 15: Regelverksmessige opplysninger

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen

EU-forskrifter

Ytterlinge henvisninger

Inneholder: ingen/ingen REACH Farlige komponenter
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Nasjonal forskrifter

SEKSJON 16: Andre opplysninger

Forandringer

Klassifisering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet beskriver våre kunnskaper ved trykking etter vår beste viten. 

Denne informasjonen skulle gi Dem holdepunkter for sikker omgang ved lagring, bearbeidelse, transport og 

fjerning av det produktet som dette sikkerhetsdatabladet nevner. Opplysningene er ikke overførbare til andre 

produkter. Hvis produktet blir blandet eller bearbeidet med andre materialer, er opplysningene i dette 

databladet ikke uten videre overførbare til det da ferdige nye materialet.

Utfyllende opplysninger

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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