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1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden

Identifikation af stoffet eller præparatet

Stihl Shampoo og voks CC 30 til køretøjer

Anvendelse af stoffet eller præparatet

Bilpleje

Virksomhedens betegnelse

ANDREAS STIHL AG & Co.KGFirma :

Badstrasse 115Gade :

D-71336 WaiblingenBy :

Telefon +49(0)7151-26-3237:

Telefax +49(0)7151-26-8-3237:

info@stihl.come-Mail :

Produktmanagement Forsttechnik

Tel: +49(0)7151-26-3237

Fax: +49(0)7151-2683237

Informationskilde :

2. Fareidentifikation

Klassifikation : Indikationer af farer : Lokalirriterende

R-sæt:

Risiko for alvorlig øjenskade.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Kemisk karakterisering  ( Blanding ):

Vandig afspændingsopløsning.

Farlige komponenter

MængdeCAS-Nr. EG-Nr.Kemisk betegnelse Symbol(er) R-Sætning(er)

Ikke-ioniske tensider - - Xn, Xi 22-41 10 - 15 %

Kationiske tensider - - Xi 10-36/38 2 - 5 %

Ikke-ioniske tensider - - Xi, N 38-41-50 1 - 3 %

(Hele ordlyden af de anførte R-sætninger findes i overskrift 16)

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Tag snavset tøj af.Generelt råd :

Ingen specielle forholdregler er foreskrevet.Hvis det indåndes :

Vask med sæbe og vand. Skal skylles godt efter med vand.I tilfælde af hudkontakt :

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge 

kontaktes.

I tilfælde af øjenkontakt :

Fremkald ikke opkastning. Tilkald omgående læge.Ved indtagelse :

5. Brandbekæmpelse
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Selve produktet brænder ikke. Brandslukningsforanstaltningerne skal 

være hensigtsmæssige i forhold til miljøet.

Egnede slukningsmidler :

Ingen.Slukningsmidler, som af 

sikkerhedsgrunde ikke må 

anvendes

:

6. Forholdsregler ved udslip ved uheld

Lad ikke materialet forurene grundvandet. Undgå gennemtrængning til 

undergrund. Må ikke skylles ud i overfladevand eller i kloaksystemet.

Miljøbeskyttelsesforanstalt-
ninger

:

Opsuges med inaktivt absorberende materiale (d.v.s. sand, kiselgel, 

syrebindemiddel, universal bindemiddel). 

Efter rensning skal rester spules bort med vand.

Metoder til oprensning, f.eks. :

7. Håndtering og opbevaring

Håndtering

Ikke påkrævet ved normalt brug.Sikkerhedsinformation :

Ingen specielle forholdregler er foreskrevet.Henvisning til brand- og 

eksplosionsbeskyttelse

:

Opbevaring

Indtrængen i undergrunden skal forhindres på sikker måde.Tekniske 

foranstaltninger/opbevarings

betingelser

:

Må ikke opbevares sammen med levnedsmidler.Samlagringshenvisninger :

Beskyt mod frost.

Anbefalet oplagringstemperatur: 20 °C

Andre informationer :

12:Opbevaring-Klasse (VCI)

8. Eksponeringskontrol / Personlige værnemidler

Grænseværdier for eksponering

Eksponeringskontrol

Vask hænder før pauser og ved arbejdstidsophør.Hygiejniske foranstaltninger :

Tætsluttende sikkerhedsbriller.Øjenværn :

9. Fysisk- Kemiske egenskaber

Generel information

gul

væske

Farve 

Tilstandsform :

:

karakteristiskLugt :

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

Metode

pH-værdien (ved 20 °C) 6,0 - 7,0 (Koncentrat):

Tilstand-ændringer

100 °CKogepunkt :

u.i.Flammepunkt :

Produktet er ikke eksplosionsfarligt.Eksplosive egenskaber :
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Produktet er ikke selvantændeligt.Oxidierende egenskaber :

1,00 - 1,01 g/cm³Relativ massefylde 

   (ved 20 °C) 

:

fuldstændigt opløseligVandopløselighed 

  (ved 20 °C)

:

DIN EN ISO 243110 - 15 secUdløbstid 

  (ved 20 °C)

:

10. Stabilitet og reaktivitet

Der kendes ingen farlige reaktioner.
Materialer som skal undgås

Spaltes ikke ved lagring og brug i henhold til instruktionerne.
Farlige nedbrydningsprodukter

11. Toksikologiske oplysninger

Der findes ingen data på selve produktet.Andre informationer :

12. Miljøoplysninger

De i produktet indeholdte over-fladeaktive substanser opfylder kravene i 

EU-detergentie-forordningen (EG/648/2004) vedrørende den biologiske 

nedbrydelighed af tensider i vaske- og rensemidler.

Persistens og nedbrydelighed

Indeholder ingen organisk bundnehalogener (AOX) og kompleksdanner 

(DOC < 80 % 28 d).

Andre negative virkninger

Undgå udledning i miljøet.
Andre informationer

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Overvejelser ved 

bortskaffelse

Kan deponeres som fast affald eller brændes i egnet forbrændingsanlæg 

i henhold til lokale miljøbestemmelser. (Deponeringsanlæg for farligt 

affald / Forbrænding af farligt affald)

:

Affaldsnummer - overskud 200129

KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG 

LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), 

HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER; Separat 

indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01); Detergenter 

indeholdende farlige stoffer

Klassifiseret som farligt affald.

:

Affaldsnummer - forurenet 

emballage EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, 

FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE 

ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat indsamlet 

emballageaffald fra husholdninger); Emballage, som indeholder rester af 

eller er forurenet med farlige stoffer

Klassifiseret som farligt affald.

150110:
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14. Transportoplysninger

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.
Andre oplysninger

15. Oplysninger om regulering

Etikettering

Xi - LokalirriterendeFarebetegnelse :

41 Risiko for alvorlig øjenskade.R-Sætninger :

02 Opbevares utilgængeligt for børn.

25 Undgå kontakt med øjnene.

26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand 

og læge kontaktes.

39 Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne 

beholder eller etiket.

S-Sætninger :

Produktet er klassificeret og mærket i henhold til EF-direktiver eller 

respektive nationale love.

:Øvrige råd

National regulativ information

16. Andre oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle 

Rsætninger angivet under 

punkt 2 og 3

10 Brandfarlig.

22 Farlig ved indtagelse.

36/38 Irriterer øjnene og huden.

38 Irriterer huden.

41 Risiko for alvorlig øjenskade.

50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

:

Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog 

ikke nogen sikkerhed for produktets egenskaber og fastlægger intet aftalt 

juridisk forhold.

Produktet skal udelukkende anvendes til de formål der beskrives i den 

tekniske brochure eller i forarbejdningsinstruktionerne. 

Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af gældende love 

og bestemmelser. 

u.i. = udfyldes ikke 

i.f. = ikke fastsat

Yderligere information :

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenorens 

sikkerhedsdatablad.)
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