SÄKERHETSDATABLAD
Utfärdat: 14/04/2011 Revisionsnr: 1

GULFCUT DTR

GLFMW7013

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET
Namnet på ämnet: Gulfcut DTR
Produkt nr: GLFMW7013
Namnet på bolaget/företaget: Hansen Racing AB
Box 8004, 163 08 Spånga, Sweden
Tel: +4684745000 Fax: +4684745005
E-mail: info@gulfoil.se
Hemsida: www.gulfoil.se
Telefonnummer för nödsituationer: 112 (Giftinformationscentralen)
---------------------------------------------------------------------------------------2. FARLIGA EGENSKAPER
Produkten är inte klassad som farlig vid normal användning.
Huvudsakliga faror: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Långvarig eller omfattande hudkontakt med produkten kan resultera i hudsjukdomar.
Risken för hudsjukdomar kan ökas om produkten har blivit förorenat.
Kontaminering med metallspån gör att sannolikheten för hudirritation ökar.
---------------------------------------------------------------------------------------3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Huvudsakliga beståndsdelar:
Vikt% EINECS/CAS
ALKANES, C14-17, CHLORO
10-30% 287-477-0/ 85535-85-9

Symbol(er) R-fras(er)
[-] R64; [-] R66; [N] R50/53

Annan information: Se kapitel 16 för R-frasernas betydelse.
---------------------------------------------------------------------------------------4. FÖRSTA HJÄLPEN (ÅTGÄRDER)
Hudkontakt: Avlägsna omedelbart alla nedsmutsade kläder och skor om inte dessa har fastnat i huden.
Tvätta genast med mycket tvål och vatten.
Ögonkontakt: Skölj ögat under rinnande vatten i 15 minuter. Konsultera en läkare.
Förtäring: Framkalla inte kräkning. Skölj munnen med vatten. Konsultera en läkare.
Inandning: Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet.
---------------------------------------------------------------------------------------5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Släckmedel: Alkoholsäkert skum. Koldioxid. Torrt kemiskt pulver.
Särskilda faror vid exponering: : Under brandförhållanden bildas farliga gaser.
Särskild skyddsutrustning: Använd sluten andningsapparat.
---------------------------------------------------------------------------------------6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Personliga skyddsåtgärder: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet för personliga skyddsåtgärder.
Miljöskyddsåtgärder: Släpp inte ut ämnet i avlopp eller vattendrag. Omhändertag spill genom inneslutning.
Saneringsmetoder: Absorberas i torr jord eller sand. Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för
omhändertagande enligt lämplig metod.
---------------------------------------------------------------------------------------7. HANTERING OCH LAGRING
Hantering: Se till att området har tillräcklig god ventilation.
Lagringsbetingelser: Förpackningen förvaras väl tillsluten.
Lämplig förpackning: Stålfat.
----------------------------------------------------------------------------------------
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8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD
Tekniska åtgärder: Se till att området har tillräcklig god ventilation.
Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.
Handskydd: Skyddshandskar.
Ögonskydd: Skyddsglasögon med sidoskydd.
Hudskydd: Skyddskläder.
---------------------------------------------------------------------------------------9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Kokpunkt/intervall°C: >200
Relativ densitet: 1.38-1.42
---------------------------------------------------------------------------------------10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.
Förhållanden att undvika: Värme.
Material att undvika: Baser. Starkt oxiderande ämnen. Alkaliska jordmetaller.
---------------------------------------------------------------------------------------11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Effekter och symptom av korttidsexponering:
- efter inandning : Inandning av dimma kan orsaka andningsirritation.
- efter förtäring : Förtäring kan orsaka illamående, kräkning samt diarré.
- efter hudkontakt : Långvarig eller upprepad kontakt med huden förstör de naturliga hudfetterna och
kan ge upphov till eksem.
- efter kontakt med ögonen : Milt irriterande vid direktkontakt.
---------------------------------------------------------------------------------------12. EKOLOGISK INFORMATION
Ecotoxicity: GULFCUT DTR PASTE
DAPHNIA 48H EC50 0.006 mg/l
Rörlighet: Olöslig i vatten.
Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.
Andra skadliga effekter: Giftigt för vattenlevande organismer.
---------------------------------------------------------------------------------------13. AVFALLSHANTERING
Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad
gäller för denna typ av avfall.
OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående
avfallshantering.
---------------------------------------------------------------------------------------14. TRANSPORTINFORMATION
Produkten är inte UN eller ADR klassad.
----------------------------------------------------------------------------------------
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15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Farosymboler: Miljöfarlig.

Riskfraser: R51/53: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
Skyddsfraser: S1/2: Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
S57: Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
S61: Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner / varuinformationsblad.
Beståndsdelar: ALKANES, C14-17, CHLORO
Observera: Ovanstående information framhäver endast de viktigaste bestämmelserna som specifikt
tillämpas på produkten som beskrivs i säkerhetsdatabladet. Observera eventuell förekomst av
ytterligare bestämmelser som bör tillämpas. Vi hänvisar till alla tillämpliga nationella,
internationella och lokala föreskrifter och bestämmelser.
---------------------------------------------------------------------------------------16. ANNAN INFORMATION
Riskfraser i avsnitt 3: R64: Kan skada spädbarn under amningsperioden.
R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R50/53: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i
vattenmiljön.
Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör
därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella
skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.
----------------------------------------------------------------------------------------
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