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SIKKERHETSDATABLAD
MASTON AUTOmix Cockpit

1.  IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

Handelsnavn MASTON AUTOmix Cockpit

Varenr. 4160111

Bruksområder Rengjørings- og polermiddel for gummi- og plastoverflater i biler.

Leverandør Nor Agentur

Jacobaalsgate 31 B

0364

Tel: +47 924 96425

Fax: +47 22 67 81 40

Kontaktperson Odd Borgen

Nødnummer Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 

WEB: http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo

2.  FAREIDENTIFIKASJON

BRANNFARE: Ekstremt brannfarlig. 

Ikke klassifisert som helse- eller miljøfarlig i ht. gjeldende regelverk. 

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 

°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

3.  SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol R-setn.

alifatisk hydrokarbon 30-50 % F R-10, 65

propan 200-827-9 74-98-6 25-35 % F+ R-12

butan 203-448-7 106-97-8 15-25 % F+ R-12

Se avsnitt 16 for forklaring av risikosetninger

4.  FØRSTEHJELPSTILTAK

Generelt Flytt straks den skadede fra eksponeringskilden. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir 

seg.

Innånding Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett eller 

oksygen. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plassér i stabilt sideleie. Kontakt 

lege.

Svelging Svelging er lite sannsynlig fordi produktet leveres i aerosolboks. Fremkall ikke 

brekning. Kontakt lege umiddelbart.

Hud Vask huden med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjonen vedvarer.

Øyne Skyll straks øyet med mye vann mens øyelokket løftes. Fortsett å skylle i minst 15 

minutter mens lege kontaktes.

5.  BRANNSLOKKINGSTILTAK

Brannslokkingsmidler Pulver, skum eller CO2, Vannspray, -tåke eller -dis. Bruk ikke direkte vannstråle, da 

dette kan spre brannen.

Brannbekjempelse Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Hold spill borte fra 

kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å kontrollere vannavrenning.

Karakteristiske farer Ekstremt brannfarlig. Ved oppvarming dannes brennbar damp som kan danne 
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eksplosiv blanding med luft.

Forbrenningsprodukter Giftige gasser/damper/røyk.

Vernetiltak ved brann Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter skal bruke 

luftforsynt åndedrettsvern.

6.  TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Personbeskyttelse Sørg for god ventilasjon. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Unngå 

innånding av damper og aerosoler og kontakt med hud og øyne. Unngå gnister, 

flammer, røyking og varme.

Miljøbeskyttelse Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn ikke tillatt. Meld fra til ansvarlig myndighet 

(politi/kommuneingeniør/miljøvernsjef/SFT) ved større spill/lekkasjer.

Opprenskningsmetoder Absorber i vulkanaske, jord, sand, tørr jord, kiselgur, mineralullsmatter eller annet 

passende materiale. Samles i tette beholdere. Leveres til destruksjon iht. lokale 

forskrifter.

7.  HÅNDTERING OG LAGRING

Forholdsregler ved bruk Fare for dampansamling ved gulv og lavtliggende områder. Dannelse av eksplosiv 

damp-luft blandinger er mulig. Fare for elektrostatisk oppladning. Unngå oppvarming, 

gnist og åpen ild.

Forholdsregler ved lagring Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Spraybokser: Må 

ikke utsettes for direkte sollys eller temp. >50°C. Hold adskilt fra antennelseskilder. 

Røyking forbudt. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale.

8.  EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Navn CAS nr. Referanse Gj.snitt 

8t.eksp.

Takverdi Dato

alifatisk hydrokarbon AN. 275 mg/m3

propan 74-98-6 AN. 900 mg/m3

butan 106-97-8 AN. 600 mg/m3

Ingredienskommentar AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. 

H=Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, 

A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig,T= Takverdi

Prosessforhold Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted.

Ventilasjon All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon anvend: Maske med kombinasjonsfilter BRUN A og 

P2-filter (organiske gasser/damper og helsefarlig støv eller aerosoler).

Håndvern Bruk vernehansker av: Neoprengummi. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker 

ofte.

Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Verneklær Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

Hygieniske rutiner Håndkrem eller fuktighetskrem bør benyttes for å beskytte mot utvasking av hudfett 

eller oppsprekking av huden. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, 

røyking og bruk av toalett.

9.  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Form/konsistens Aerosol. Flytende.

Lukt Karakteristisk.

Løselighetsbeskrivelse Uoppløselig i vann.

Tetthet (g/cm3) 0,700 Temperatur (°C):

10.  STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering.

Forhold som skal unngås Aerosolbeholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. Høye 
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temperaturer, >50°C, kan føre til dannelsen av eksplosive damper som kan forårsake 

økt trykk i beholderen.

Stoffer som skal unngås Eksplosive blandinger av damp og luft kan lett dannes. Oksiderende stoffer. Sterke 

syrer. Sterke baser.

Spaltningsprodukter Det er ikke forventet at det dannes farlige spaltningsprodukter ved anbefalte bruks- og 

lagringsbetingelser. Ved høye temperaturer dannes: Karbondioksid (CO2), 

Karbonmonoksid (CO), Gasser/damper/røyk.

11.  TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Sensibilisering Langvarig eller gjentatt kontakt kan kan forårsake allergiske reaksjoner.

Helsefare generelt Gjentatt og langvarig eksponering for løsemidler kan gi varig skade på 

sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer.

Innånding Kan forårsake irritasjon av slimhinnene. Kan gi hodepine, svimmelhet, trøtthet og 

kvalme. Kan i alvorlige tilfeller forårsake bevisstløshet. Alvorlig lungeskade ved høye 

eksponeringsnivåer.

Svelging Lite sannsynlig eksponeringsvei. Produktet er i aerosolform.

Hudkontakt Virker irriterende. Avfetting, uttørring og oppsprekking av huden. Langvarig eller hyppig 

kontakt kan forårsake rødhet, kløe og eksem/sprekkdannelse.

Øyne Kan irritere øynene.

12.  ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Økotoksisitet Klassifiseres ikke som miljøskadelig. Men produktet må ikke ledes ut til kloakk eller 

vannløp eller deponeres hvor det kan påvirke jord eller overflatevann.

Mobilitet Ikke vannløselig.

Bioakkumulasjonspotensial Ingen opplysninger.

Persistens og nedbrytbarhet Ingen opplysninger.

13.  INSTRUKSER VED DISPONERING

Generelt Trykkbeholdere må behandles som farlig avfall, også når de er tomme.

Behandlingsmetoder Påse at beholderne er tomme før deponering (eksplosjonsfare). Tomme bokser må 

ikke brennes pga. fare for eksplosjon. Ikke punkter sprayboks. Avfall skal disponeres 

på en forsvarlig måte og leveres til godkjent behandlings- eller mottaksstasjon.

Avfallskode Farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall. 14 06 avfall av organiske løsemidler, 

kjølemidler og drivmidler for skum eller aerosoler. Den oppgitte EAL-kode er 

veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere 

valg av riktig kode.

Forurenset emballasje Avhend tom emballasje i samsvar med nasjonale og lokale forskrifter.

14.  TRANSPORTOPPLYSNINGER

Transportfareseddel

Varenavn, nasj. Aerosolbeholdere, brannfarlig

Varenavn, internasj. Aerosols, flammable

VEITRANSPORT (ADR):

UN-nr. 1950
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ADR-klasse 2

ADR faresedler 2.1

Klassifiseringskode 5F

ADR-farenr. 23

JERNBANETRANSPORT (RID):

RID-klasse 2

RID faresedler 2.1

SJØTRANSPORT (IMDG):

UN-nr, sjøtransport 1950

IMDG-klasse 2

EmS-nr. F-D, S-U

FLYTRANSPORT (IATA-DGR / ICAO-TI):

UN-nr. flytransport 1950

IATA/ICAO-klasse 2

IATA/ICAO-fareseddel 2.1

15.  REGELVERKSMESSIGE OPPLYSNINGER

Faresymboler

Inneholder alifatisk hydrokarbon

propan

butan

Risikosetninger R-12 Ekstremt brannfarlig.

Sikkerhetssetninger S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. 

S-16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. 

S-23 Unngå innånding av gass/aerosoltåke. 

S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og 

kontakt lege. 

Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50 

°C. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

Referanselister Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift 

om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EU-direktiv 

2008/58/EC (30 ATP), EU-forordning 1907/2006/EC.

16.  ANDRE OPPLYSNINGER

Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 R-10 Brannfarlig. R-12 Ekstremt brannfarlig. R-65 Farlig: Kan forårsake lungeskade 

ved svelging.

* Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet

Utarbeidet av Essenticon AS Leif Weldingsvei 14 N-3208 Sandefjord, Norge Tlf.: +47 33 42 34 50 

Fax: +47 33 42 34 59 www.essenticon.com

Utstedelsesdato 29.05.2009

Databladstatus 30 ATP.

Signatur B.H.Hals
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