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Original versjon 2.0 

Dato 25.02.2019 

Norsk versjon 1.0 

 

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

1.1 Produkt 

 Produktnavn Bug Remover 

Produktkode LC222 

1.2 Relevante anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som anbefales 

 Bruk av stoffet / blandingen PC35:  
Vask- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter). 

1.3 Leverandør/ produsent 

 CarChem Ltd 

Unit 17 Hazelford Way Industrial Estate 

Newstead, 

Nottingham, 

Nottinghamshire, 

England 

NG15 0DQ 

Tlf.:  +44 (0) 844 414 0987 

Epost: Info@car-chem.co.uk  

1.4 Importør 

 Norwash AS 

 

Trogstadvegen 7 

2834 Raufoss 

Telefon: +47 452 00 730 

Epost: post@norwash.no  

1.5 Alarmtelefon 

 +47 22 59 13 00  
DEL 2: Potensiell fare 

2.1 Klassifisering av stoffet eller blandingen 

 CLP-klassifikasjon Dette produkter har ingen klassifiseringer under CLP  

Viktigste 
bivirkninger 

- 

2.2 Etikettelementer 

 Fareerklæring Dette produkter har ingen fareerklæring 

Fare-merke - 

 

Etikettadvarsel - 
Forholdsregler 
 

- 
 

2.3 Andre farer  
  PBT Dette produktet er ikke registrert som et PBT / vPvB-stoff 

DEL 3: Oppskrift / informasjon om ingredienser 

3.1 Blandinger – farlige ingredienser 

- 
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DEL 4: Beskrivelse av førstehjelpstiltak og symptomer 

4.1 Førstehjelpstiltak 

 Hud Vask umiddelbart med rikelig med såpe og vann. 

Øyne Skyll øyet forsiktig i inntil 15 minutter. Kontakt lege.                              
NB! Utstyr for å skylle / rense øynene bør være tilgjengelig i lokalet der 
stoffet brukes 

Svelging Skyll munnen med vann.  

Inhalering Fjern årsaken til eksponeringen, rådfør med lege 

4.2 Symptomer 

 Huden Mild irritasjon på eksponert område  

Øyne Sviing og røde øyne.  

Svelging Ømhet, irritasjon og rødhet i munn og hals.  

Inhalering Ingen symptomer 

4.3 Når øyeblikkelig legehjelp og behandling er nødvendig 

 

DEL 5: Tiltak for brannslukking 

5.1 Slukningsmidler 

 Slukningsmidler for åpen varme skal benyttes. Bruk vannslange for å avkjøle beholdere. 

5.2 Spesielle farer som oppstår med stoffet eller blandingen 

 Eksponeringsfarer Ved forbrenning avgis giftig røyk 

5.3 Råd for brannmenn 

 Bruk uavhengig oksygentilførsel. Bruk verneutstyr for å unngå kontakt med hud og øyne. 

DEL 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 

6.1 Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer 

 Personlige 
forhåndsregler 

Marker det forurensede området med skilt, og hindre tilgang for 
uautorisert personale. Ikke gjør tiltak uten egnet verneutstyr - se avsnitt 
8 av SDS. Snu beholdere med lekkasje opp for å unngå ytterligere 
lekkasje og væskeflyt. 

6.2 Miljømessige forholdsregler 

 Ikke spyl eller la stoffet lekke ned i avløp eller ut i overflatevann. Hold kontroll på utslippet ved 
hjelp av inndemning. 

6.3 Metoder og materiale for inndemning / kontroll på stoffet og opprensking 

 Opprensknings-
prosedyre 

Absorberes i tørr jord eller sand. Overfør til en lukkbar, merket 
bergingsbeholder. Avhendes på forskriftsmessig måte. 

6.4 Referanser til andre kapitler i databladet 

 Se DEL 7 for informasjon om sikker håndtering. Se DEL 8 for informasjon om personlig 
verneutstyr. Se DEL 13 for deponering. 

DEL 7: Håndtering og oppbevaring 

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering 

 Håndteringskrav Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i rommet.  

7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibilitet 

 Oppbevaringsforho
ld 

Oppbevares på et kjølig, godt ventilert område. Hold beholderen tett 
lukket. 

Egnet emballasje Det anbefales å lagre i originalemballasjen 

7.3 Spesifikt for sluttbruker 

 PC35: Vask og rengjørings produkter (Inkludert syrebaserte produkter) 

DEL 8: Eksponeringskontroll / personlig beskyttelse 

8.1 Kontrollparametere 

 Eksponerings-
grenser på 
arbeidsplassen 

Ingen data tilgjengelig 
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DNEL / PNEC-
verdier 

Ingen data tilgjengli 

8.2 Eksponeringskontroll 

 Tekniske tiltak Sørg for god ventilasjon in lokalet 

Åndedrettsvern Ånderettsvern er ikke nødvendig 

Håndbeskyttelse Bruk nitrilhansker med minimum tykkelse 0.5mm. Hansker bør byttes ut 
jevnlig eller ved synlige endringer i utseende. Sørg for at hanskene er 
produsert / testet i henhold til BS EN 374. Inntrengningstider utført i 
henhold til EN 374 del III er ikke alltid praktiske, derfor anbefales at 
maks. brukstid er på 50% av penetrasjonstiden. 

Øyebeskyttelse Tettsittende vernebriller. Sørg for at renseutstyr / øyebad er for hånden. 

Hudbeskyttelse Beskyttelsesklær 

Miljø Lokale miljøkrav må følges 

DEL 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 

9.1 Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper 

 Tilstand Væske 

Viskositet Ikke viskøs 

Flammepunkt °C NA 

9.2 Annen informasjon 

 Ingen tilgjengelige data 

DEL 10 Stabilitet og reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 

 Stabil under anbefalte transport- eller lagringsforhold 

10.2 Kjemisk stabilitet 

 Stabil under normale forhold 

10.3 Mulighet for farlige reaksjoner 

 Farlige reaksjoner Farlige reaksjoner vil ikke oppstå under normale transport- eller 
lagringsforhold. Nedbrytning kan oppstå ved eksponering for forhold 
eller materialer som er oppført nedenfor. 

10.4 Forhold som må unngås 

 Varme 

10.5 Inkompatible materialer 

 Sterke oksidasjonsmidler. Sterke syrer. 

10.6 Farlige nedbrytningsprodukter 

 Ved forbrenning avgis giftig røyk 

DEL: 11  Toksikologisk informasjon 

11.1 Informasjon om toksikoliske effekter 

Ingen data tilgjengelig 

11.2 Symptomer / eksponeringsruter 

 Hud Det kan oppstå mild irritasjon på eksponerte områder 

Øye Det kan oppstå sviing og røde og rennende øyne.  

Inntak / svelge Det kan oppstå irritasjon i hals og svelg 

Inhalering Ingen symptomer 

Forsinket / 
umiddelbar effekt 

Ingen data tilgjenglig 

DEL 12: Økologisk informasjon 

12.1 Toksisitet 

 Ingen tilgjengelige data 

12.2 Persistens og nedbrytbarhet 

 Ingen tilgjengelige data 

12.3 Bioakkumuleringspotensial 

 Ingen tilgjengelige data 

12.4 Mobilitet i jord 
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 Ingen tilgjengelige data 

12.5 Results of PBT and vPvB assessment 

 PBT-identifikasjon Dette produktet er ikke identifisert som et PBT / vPvB-stoff 

12.6 Andre uønskede virkninger 

 Ubetydelig økotoksisitet 

DEL 13:  Deponering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

 Avfallsbehandling Overfør til en egnet beholder. Behandles som spesialavfall 

Fjerning av 
emballasje 

Behandles som spesialavfall 

NB! Brukerne må forholde seg til lokale forskrifter for avfallshåndtering 

DEL 14: Transport information 

 Transport-
klassifisering 

Dette produktet krever ingen klassifisering for transport 

DEL 15: Juridisk informasjon 

15.1 Sikkerhets-, helsemessige og miljømessige forskrifter / lovverk som er spesifikke for stoffet 
eller blandingen 

 Spesifikke regler EUs lovgivingsforordning (EF) nr. 1907/2006 CLP. Forordning (EC) nr. 
1272/2008 CLP. Denne blandingen kan klassifiseres som et 
vaskemiddel på grunn av den angitte bruken, og at den overholder 
kriteriene for biologisk nedbrytbarhet som fastsatt i forordning (EC). Nr. 
648/2004 om vaskemidler, basert på de enkelte kjemikalier. 
Veiledning merknader: Arbeidsplass eksponeringsgrenser EH40 

15.2 Kjemisk sikkerhetsvurdering 

 En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utført for stoffet eller blandingen av leverandøren 

DEL 16: Annen informasjon 

 Dette sikkerhetsdatabladet er utarbeidet i samsvar med Kommisjonens forordning (EU) nr. 
830/2015. 

Juridisk ansvar Ovennevnte informasjon antas å være korrekt, men inkluderer 
nødvendigvis alt, og skal kun brukes som veiledning. Leverandøren / 
importøren skal ikke holdes ansvarlig for skade som følge av feil 
håndtering eller kontakt med ovennevnte produkt. 


