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1 Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
· Handelsnamn: OKS 611
· Ämnets användning / tillredningen Rostlösare

· Tillverkare / leverantör:
OKS Spezialschmierstoffe GmbH
Triebstraße 9
D-80993 München
Tel. (+49) 089-149892-0
Fax. (+49) 089-1419219
E-Mail: mcm@oks-germany.com

· Område där upplysningar kan inhämtas: MCM departement
· Upplysningar i nödfall: (+49)089-149892-17

* 2 Farliga egenskaper
· Riskbeteckning:

F+ Extremt brandfarligt

· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna
klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.
Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstå p.g.a.
lösningsmedlets avfettande verkan.
Se upp! Behållaren står under tryck.
R 12 Extremt brandfarligt.
R 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras
eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

· Klassificeringssystem:
Klassificeringen motsvarar aktuella EU-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur
och med firmauppgifter.

* 3 Sammansättning/information om beståndsdelar
· Kemisk karakterisering
· Beskrivning:
Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
Zubereitung von Festkörperschmierstoff in Lösemitteln und
Mineralöl, abgefüllt mit Propan/Butan auf Druckgaspackung.

                                                                                                                                                                 · Farliga ingredienser:
CAS: 64741-65-7
EINECS: 265-067-2

nafta (petroleum), tung alkylat-
Xn; R 53-65-66

25-50%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9

propan
F+; R 12

10-25%

CAS: 75-28-5
EINECS: 200-857-2

isobutan (innehållande ≥ 0,1 % ≥ butadien (203-450-8))
F+; R 12

10-25%
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CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7

butan
F+; R 12

2,5-5%

CAS: 111-76-2
EINECS: 203-905-0

2-butoxietanol
Xn, Xi; R 20/21/22-36/38

≤ 2,5%

· Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar: Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
· Efter inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
· Efter kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
· Efter kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår,  kontakta läkare.

· Efter förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

5 Brandbekämpningsåtgärder
· Lämpliga släckningsmedel:
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd
vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
· Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som
bildas:
Vid brand kan följande frigöras:
Kolmonoxid (CO)
Kan bilda explosiva gas-luftblandningar.
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.

· Speciell skyddsutrustning:
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Undvik att inandas explosions- och brandgaser.
Använd helskyddsdräkt.

· Ytterligare uppgifter Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· Personrelaterade försiktighetsåtgärder:
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Håll åtslid från antändningskällor.

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

· Förfarandet vid rengöring/upptagning:
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sågspån).
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
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7 Hantering och lagring
· Hantering:
· Hänvisningar beträffande säker skötsel:
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Skydda mot värme och direkt solljus.
Får endast användas i välventilerade utrymmen.

· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:
Obs: Tryckkärl. Skydda mot solljus och temperaturer över 50°C (t. ex. från glödlampor). Får
dessutom ej öppnas våldsamt eller brännas efter användning.
Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.

· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare:
Förvaras svalt.
Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.

· Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Skyddas mot värme och direkt solljus.
Förvaras svalt. Uppvärmning leder till tryckstegring och explosionsrisk.

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

                                                                                                                                                                 · Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
111-76-2 2-butoxietanol
OEL Korttidsvärde: 100 mg/m³, 20 ppm

Nivågränsvärde: 50 mg/m³, 10 ppm
H 

· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

· Andningsskydd: Erfordras ej vid bra rumsventilation.
· Handskydd: Skyddshandskar.
· Handskmaterial Nitrilkautschuk
· Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögonskydd Tätt slutande skyddsglasögon.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter

Form: Aerosol
Färg: Gulaktig
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Lukt: Lösningsmedelaktig

· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde: Ej användbar, eftersom aerosol

· Flampunkt: ~ -80°C (ISO 2592)

· Tändningstemperatur: > 200°C (DIN 51794)

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning av explosionsfarliga
ångluft-blandningar är möjlig.
Bei Gebrauch Bildung explosionsfähiger/leichtentzündlicher
Dampf-Luftgemische möglich

· Densitet vid 20°C: 0,69 g/cm3

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Ngt. dispergerbar

10 Stabilitet och reaktivitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

· Ämnen som bör undvikas:
· Farliga reaktioner
Explosionsrisk.
Reagerar med oxidationsmedel.
Utevcklar explosiva gaser/ångor.

· Farliga upplösningsprodukter:
Kolmonoxid och koldioxid
Aldehyder

11 Toxikologisk information
· Akut toxicitet:

                                                                                                                                                                 · Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:
64741-65-7 nafta (petroleum), tung alkylat-
Oral LD50 6000 mg/kg (rat)
Dermal LD50 3000 mg/kg (rab)
Inhalativ LC50/4 h 7,8 mg/l (rat)

· Primär retningseffekt:
· På huden: Ingen irritationsrisk.
· På ögat: Ingen irritationsrisk.
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

12 Ekologisk information
· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar:
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
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13 Avfallshantering
· Produkt:
· Rekommendation: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

                                                                                                                                                                 · Europeiska avfallskatalogen
16 05 04 Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transportinformation
· Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
· ADR/RID-GGVS/E klass: 2   5F Gaser
· Kemler-tal: - 
· UN-nummer: 1950
· Förpackningsgrupp: - 
· Godsets beteckning: 1950 AEROSOLER
· Tunnelrestriktionskod D 

· Havstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-klass: 2.1
· UN-nummer: 1950
· Label 2.1
· Förpackningsgrupp: - 
· EMS-nummer: F-D,S-U
· Marine pollutant: Nej
· Rätt tekniskt namn: AEROSOLS

· Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klass: 2.1
· UN/ID-nummer: 1950
· Label 2.1
· Förpackningsgrupp: - 
· Rätt tekniskt namn: AEROSOLS, flammable

* 15 Gällande föreskrifter
· Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Produkten har klassificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/respektive nationella lagar.

· Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:

F+ Extremt brandfarligt

· R-fraser:
12 Extremt brandfarligt.
53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· S-fraser:
2 Förvaras oåtkomligt för barn.
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9 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – Rökning förbjuden.
23 Undvik inandning av dimma
51 Sörj för god ventilation.
60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

· Särskild märkning av vissa tillredningar:
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C. Får ej punkteras
eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Utan tillräcklig ventilation kan explosionsfarliga blandningar bildas.

· Nationella föreskrifter:
· Vattenförorening - riskklass: WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

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.

· Relevanta R-fraser
12 Extremt brandfarligt.
20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
36/38 Irriterar ögonen och huden.
53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

· Område som utfärdar datablad: Abteilung Technik
· Tilltalspartner: Abteilung Technik
· * Data ändrade gentemot föregående version   
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