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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form 

Produktnamn 

Förberedelse och implementering av riktlinjer för 
att förhindra större olyckor inom verksamheten 

: Blandning 

: Turtle Wax POWER OUT LEATHER CLEANER (2249) 
: Aerosol 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Avsedd för allmänheten 

Kategori efter huvudsaklig användning : Konsumentanvändning 

Användning av ämnet eller beredningen : Auto vårdsprodukter 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen tillgänglig extra information 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Turtle Wax Europe Limited 
4th Floor Alaska House, Atlantic Park, 
Liverpool, L30 4AB - United Kingdom 
T +44 151 530 4740 
MSDS@turtlewaxeurope.com 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : +44 151 530 4740 
Endast kontorstid 08:30 - 17:00 

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 
nödsituationer 

Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500 
171 76 Stockholm 

+46 8 33 12 31 (Från 
utlandet) 
112 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandning/Ämne: SDS EU 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830 (Bilaga II 
till REACH) 

Aerosol 1 H222;H229 

Aerosol 3 H229 

Eye Dam. 1 H318 

Fulltext för klassificeringskategorier och H-deklarationer: se avsnitt 16 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display 

Faropiktogram (CLP) : 

GHS02 GHS05 

Signalord (CLP) : Fara 

Farliga komponenter : C9-11 Alkoholetoxilat 6-8 mol EO 

Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol 
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning 
H318 - Orsakar allvarliga ögonskador 

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn 
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden 
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor 
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare 
P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd 
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P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja 
P310 - Kontakta genast läkare 
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F 

EUH-fraser : EUH208 - Innehåller Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and 
Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate.. Kan orsaka en allergisk reaktion 

2.3. Andra faror 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- 
och miljöeffekter 

: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarliga 
ögonskador. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämne 

Gäller inte 

3.2. Blandning 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat, Petroleumgas, 
Komplex blandning av kolväten erhållen genom destillation 
och kondensation av råolja. Består av C3 till C5-kolväten, 
främst C3 till C4. 

(CAS nr) 68512-91-4 
(EC nr) 270-990-9 
(Index nr) 649-083-00-0 

1 - 20 Press. Gas 
Flam. Gas 1, H220 

C9-11 Alkoholetoxilat 6-8 mol EO (CAS nr) 68439-46-3 < 10 Acute Tox. 4 (Oral), H302 
Eye Dam. 1, H318 

Alcohols, C9-11, branched and linear, ethoxylated (1-2,5 EO) (CAS nr) 160901-09-7 
(EC nr) 500-446-0 

< 10 Eye Dam. 1, H318 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% 
aromatics 

(CAS nr) 64742-48-9 
(EC nr) 919-857-5 
(REACH-nr) 01-2119463258-33 

< 10 STOT SE 3, H336 
Asp. Tox. 1, H304 

Methyl 9-dodecenoate (9-dodecenoic acid methyl ester) (CAS nr) 39202-17-0 < 1 Aquatic Acute 1, H400 

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) 
sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl 
sebacate. 

< 0.1 Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 
Aquatic Chronic 1, H410 

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen allmän : Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten). 

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid besvär i luftvägarna: Sök 
läkarhjälp. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj omedelbart med rikligt med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt 
att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. 

Första hjälpen efter förtäring : If swallowed, do NOT induce vomiting. Ge rikligt med vatten att dricka. Ge aldrig en medvetslös 
person något att äta. Sök omedelbart läkarhjälp. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Symptom/skador efter inandning : Förväntas ej utgöra någon större inandningsrisk under normala användningsförhållanden. 

Symptom/skador efter hudkontakt : Förväntas inte utgöra någon större hudkontaktrisk under normala användningsförhållanden. 
Kan orsaka svag irritation. 

Symptom/skador efter kontakt med ögonen : Orsakar allvarliga ögonskador. 

Symptom/skador efter förtäring : Antas inte utgöra någon större förtäringsrisk under normala användningsförhållanden. Förtäring 
kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Behandla symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Torrt pulver. Skum. CO2. 

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte vattenstråle. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol. 
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Explosionsrisk : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

Reaktivitet vid brand : Icke känd. 

Farliga sönderdelningsprodukter : Giftiga gaser kan frigöras. CO2. Kolmonoxid. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Försiktighetsåtgärder vid brand : Utrym området. 

Släckinstruktioner : Utrym området. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Använt 
lämpligt media för att ringa in branden. 

Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt 
kroppsskydd. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Use appropriate personal protection equipment (PPE). 

Planeringar för nödfall : Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Ventilera spillområdet. 
Inandas inte gaser, rök, ångor, sprej. Undvik kontakt med ögon och hud. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. För ytterligare information se rubrik 8: 
"Begränsning av exponeringen / personligt skydd" .. Undvik kontakt med huden och ögonen. 
Undvik inandning av gas/ånga/aerosol. 

Planeringar för nödfall : Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Ventilera området. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Undvik utsläpp till miljön. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Ventilera spillområdet. Samla upp spill. Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel. Placera i 
lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13). Använd 
endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. 

Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

För ytterligare information se rubrik 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd" .. För avyttring av solida material eller restprodukter, se 
avsnitt 13: "Avfallshantering". 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Försiktighetsmått för säker hantering : Bär personlig skyddsutrustning. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller 
andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, 
gäller även tömd behållare. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Använd 
endast i väl ventilerade utrymmen. 

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter hantering 
av produkten. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 
°C/122 °F. Förvaras svalt. 

Oförenliga material : Direkt solljus. Antändningskällor. 

Lagringsplats : Skydda från värme. Förvaras på väl ventilerad plats. 

Förpackningsmaterial : Förvaras endast i originalbehållaren. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Auto vårdsprodukter. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Ingen tillgänglig extra information 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : Kontrollera att tillräcklig ventilation finns. 

Personlig skyddsutrustning : Behövs inte under normala användningsomständigheterna. 
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Materialval för skyddsklädsel : Behövs inte under normala användningsomständigheter 

Handskydd : Behövs inte under normala användningsomständigheter 

Skyddsglasögon : Ögonskydd behöver bara användas när vätska kan spruta eller skvätta 

Hudskydd : Behövs inte under normala användningsomständigheter 

Andningsskydd : Inte nödvändigt vid lämplig ventilation 

Begränsning och övervakning av 
miljöexpositionen 

: Undvik utsläpp till miljön. 

Begränsning av användarens exponering : Läs etiketten före användning. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Vätska 

Utseende : Aerosol. 

Färg : Tecken. 

Lukt : Tecken. 

Luktgräns : Inga data tillgängliga 

pH : Inga data tillgängliga 

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga 

Smältpunkt : Gäller inte 

Fryspunkt : Inga data tillgängliga 

Kokpunkt : Inga data tillgängliga 

Flampunkt : Inga data tillgängliga 

Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga 

Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga 

Brännbarhet (fast, gas) : Extremt brandfarlig aerosol 

Ångtryck : Inga data tillgängliga 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga 

Relativ densitet : Inga data tillgängliga 

Löslighet : Inga data tillgängliga 

Log Pow : Inga data tillgängliga 

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga 

Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga 

Explosiva egenskaper : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

Brandfrämjande egenskaper : Gäller inte. 

Explosionsgränser : Inga data tillgängliga 

9.2. Annan information 

Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Extremt brandfarlig aerosol. 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normala användningsförhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Undvik kontakt med varma ytor. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor. 

10.5. Oförenliga material 

Oxideringsmedel. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas. 
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador. 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 

Cancerogenitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 

Power Out – Leather 

Förberedelse och implementering av riktlinjer 
för att förhindra större olyckor inom 
verksamheten 

Aerosol 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga 
skadliga effekter på miljön. 

EKOLOGI - vatten : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga 
skadliga effekter på miljön. 

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics (64742-48-9) 

LC50 fiskar 1 > 1000 mg/l 

EC50 andra vattenorganismer 1 > 1000 mg/l EC50 waterflea (48 h) 

EC50 andra vattenorganismer 2 > 1000 mg/l IC50 algea (72 h) mg/l 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Power Out – Leather 

Persistens och nedbrytbarhet Inga data tillgängliga. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Power Out – Leather 

Bioackumuleringsförmåga Ej fastslaget. 

12.4. Rörligheten i jord 

Power Out – Leather 

EKOLOGI - jord/mark Inga data tillgängliga. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen tillgänglig extra information 

12.6. Andra skadliga effekter 

Andra skadliga effekter : Okänt. 

Ytterligare Information : Ina andra kända effekter. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. 

Avfallsbehandlingsmetoder : Kasta Innehållet / behållaren i enlighet med licensierade samlare sorteringsanvisningar. 

Rekommendationer för avfallshantering : Behållaren under tryck. Varken borra eller bränn ens efter användning. Hantera avfallet på ett 
säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Får inte punkteras eller brännas, 
gäller även tömd behållare. 

AVSNITT 14: Transportinformation 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

14.1. UN-nummer 

UN-nr (ADR) : 1950 

UN-nr (IMDG) : 1950 

Turtle Wax POWER OUT LEATHER CLEANER (2249)
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UN-nr (IATA) : 1950 

UN-nr (ADN) : 1950 

UN-nr (RID) : 1950 

14.2. Officiell transportbenämning 

Officiell transportbenämning (ADR) : AEROSOLER 

Officiell transportbenämning (IMDG) : AEROSOLS 

Officiell transportbenämning (IATA) : Aerosols, flammable 

Officiell transportbenämning (ADN) : AEROSOLER 

Officiell transportbenämning (RID) : AEROSOLER 

Beskrivning i transportdokument (ADR) : UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D) 

Beskrivning i transportdokument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS, 2.1 

14.3. Faroklass för transport 

ADR 

Faroklass för transport (ADR) : 2.1 

Varningsetiketter  (ADR) : 2.1 

: 

IMDG 

Faroklass för transport (IMDG) : 2.1 

Varningsetiketter  (IMDG) : 2.1 

: 

IATA 

Faroklass för transport (IATA) : 2.1 

Varningsetiketter  (IATA) : 2.1 

: 

ADN 

Faroklass för transport (ADN) : 2.2 

Varningsetiketter  (ADN) : 2.2 

: 

RID 

Faroklass för transport (RID) : 2.2 

Varningsetiketter  (RID) : 2.2 

Turtle Wax POWER OUT LEATHER CLEANER (2249)
Säkerhetsdatablad
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: 

14.4. Förpackningsgrupp 

Förpackningsgrupp (ADR) : Gäller inte 

Förpackningsgrupp (IMDG) : Gäller inte 

Förpackningsgrupp (IATA) : Gäller inte 

Förpackningsgrupp (ADN) : Gäller inte 

Förpackningsgrupp (RID) : Gäller inte 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig : Nej 

Marin förorening : Nej 

Annan information : Ingen tillgänglig extra information 

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

- Vägtransport 

Klassificeringskod (ADR) : 5F 

Specialbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begränsade mängder (ADR) : 1l 

Reducerade mängder (ADR) : E0 

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP02 

Särskilda förpackningsbestämmelser (ADR) : PP87, RR6, L2 

Särskilda bestämmelser om gemensam 
förpackning (ADR) 

: MP9 

Transportkategori (ADR) : 2 

Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14 

Särbestämmelser för transport - Lastning, 
lossning och hantering (ADR) 

: CV9, CV12 

Särbestämmelser för transport - Tillämpning 
(ADR) 

: S2 

Tunnelrestriktionskod (ADR) : D 

- Sjötransport 

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Begränsade mängder (IMDG) : SP277 

Reducerade mängder (IMDG) : E0 

Förpackningsinstruktioner  (IMDG) : P207, LP02 

Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2 

EMS-nr. (Brand) : F-D 

EMS-nr. (Utsläpp) : S-U 

Lastningskategori (IMDG) : Ingen 

Lastning och åtskiljning (IMDG) : Protected from sources of heat For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category 
A. Segregation as for class 9 but 'Separated from' class 1 except division 1.4. For AEROSOLS 
with a capacity above 1 litre: Category B. Segregation as for the appropriate sub-division of 
class 2. For WASTE AEROSOLS: Category C. Clear of living quarters. Segregation as for the 
appropriate sub-division of class 2. 

MFAG-nr : 126 

- Flygtransport 

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0 

PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203 

PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG 

PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203 

PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg 

CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203 

CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg 

Specialbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802 

Turtle Wax POWER OUT LEATHER CLEANER (2249)
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830



30/09/2016 SV (svenska) 8/9 

ERG-koden (IATA) : 10L 

- Insjötransport 

Klassificeringskod (ADN) : 5A 

Specialbestämmelser (ADN) : 19, 327, 344, 625 

Begränsade mängder (ADN) : 1 L 

Reducerade mängder (ADN) : E0 

Utrustning erfordras (ADN) : PP 

Ventilation (ADN) : VE04 

Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 0 

Transport ej tillåten (ADN) : Nej 

Ej underställda ADN : Nej 

- Järnvägstransport 

Klassificeringskod (RID) : 5A 

Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625 

Begränsade mängder (RID) : 1L 

Reducerade mängder (RID) : E0 

Förpackningsinstruktioner  (RID) : P207, LP02 

Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) : PP87, RR6, L2 

Särskilda bestämmelser om gemensam 
förpackning (RID) 

: MP9 

Transportkategori (RID) : 3 

Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) : W14 

Särbestämmelser för transport - Lastning, 
lossning och hantering (RID) 

: CW9, CW12 

Expresskolli (RID) : CE2 

HIN-nummer (RID) : 20 

Transport ej tillåten (RID) : Nej 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Gäller inte 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

15.1.1. EU-föreskrifter 

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH 

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 

Förordning om rengöringsmedel : Datablad om beståndsdelar: 

Komponent CAS nr % 

Kolväten, C3-4-rika, petroleumdestillat, Petroleumgas, Komplex blandning av kolväten 
erhållen genom destillation och kondensation av råolja. Består av C3 till C5-kolväten, främst 
C3 till C4. 

68512-91-4 1 - 10% 

C9-11 Alkoholetoxilat 6-8 mol EO 68439-46-3 1 - 10% 

C9-11 PARETH-X 160901-09-7 1 - 10% 

----- 64742-48-9 1 - 10% 

Methyl 9-dodecenoate (9-dodecenoic acid methyl ester) 39202-17-0 0.1 - 1% 

Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-
pentamethyl-4-piperidyl sebacate. 

<0.1% 

Förordning om rengöringsmedel : Märkning avseende innehållet: 

Komponent % 

alifatiska kolväten <5% 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Seveso directive 96/82/EC 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 

AVSNITT 16: Annan information 
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Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006. 

Annan information : This information of the Safety Data Sheet is based on our current knowledge and is intended to 
describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It 
should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product. 
We are not responsible for the correctness of the information provided and any consequences 
in using it. Please read the SDS carefully before using the product. 

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, Kategori 4 

Aerosol 1 Aerosol, kategori 1 

Aerosol 3 Aerosol, kategori 3 

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 

Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, Kategori 1 

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1 

Flam. Gas 1 Brandfarliga gaser, Kategori 1 

Press. Gas Gaser under tryck 

Skin Sens. 1A Hudsensibilisering, Kategori 1A 

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, Kategori 3, narkosverkan 

H220 Extremt brandfarlig gas 

H222 Extremt brandfarlig aerosol 

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning 

H302 Skadligt vid förtäring 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna 

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 

EUH208 Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion 

SDS EU TURTLEWAX 

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för 
någon specifik egenskap hos produkten 

Turtle Wax POWER OUT LEATHER CLEANER (2249)
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830


