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1. Identifikasjon av stoffet/preparatet og selskapet/virksomheten

Handelsnavn
Sonax Car Interior Cleaner

Bilpleie 
Bruk av stoffet/tilberedelsen

Opplysninger leverandeør/fabrikant
Sonax GmbH & Co. KGSelskap :
Münchener Straße 75Street :

Place : D-86633 Neuburg/Donau
Telefon : 0049-(0)-84 31/53-0
Telefax : 0049-(0)-84 31/53-3 90
Leverandør : Tel.: 0049-(0)-84 31/53-2 17

2. Sammensetning/opplysning om innholdsstoffer
Kjemisk karakteristikk :

Vannoppløsning med overflateaktivt stoff. ( fosfatfri )
( tilberedelse )

3. Fareidentifikasjon
Spesielle henvisninger til :
farer for mennesker og miljø

Ingen farer som spesielt bør nevnes.

4. Førstehjelpsforanstaltninger
Generelt råd : Ta av forurensede klær. 
Som innånding : Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

Vask av med varmt vann.Som hudkontakt :
Som øyekontakt : Skyll øyet/øynene med mye vann.
Som svelging : Fremkall ikke brekninger. Konsulter lege.

5. Brannvekjempelse
Egnede slukningsmidler : Produktet i seg selv brenner ikke. Bruk slokningsmidler som harmoniserer 

med omgivelsene.
Slukningsmidler som av :
sikkerhetsgrunner ikke må 
anvendes

Ingen.

Spesielt beskyttelsesutstyr :
for brannmenn 

I tilfelle av brann: bruk trykkluftmaske.

6. Forholdsregler for utslipp ved uhell

Miljømessige :
forsiktighetsregeler

Må ikke tømmes i åpent vann. Ikke la materialet forurense 
grunnvannsystemet. Unngå penetrasjon av undergrunnen. 
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Rengjøringsmetoder : Ta opp med inert absorberende stoff (f.eks- sand, silikagel, syrebinder, 
universielt bindemiddel, sagflis). 
Må kasseres slik som beskrevet i kapittel 13.
Etter rengjøring, spyl bort rester med vann.

7. Håndtering og oppbevaring

Håndtering
Sikkert håndteringsrådåd : Ikke påkrevet ved normal bruk.
Henvisninger til brann- og :
eksplosjonsbeskyttelse

Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

Oppbevaring
Krav som stilles til :
agerrom og beholdere

Forhindre inntrenging i jordbunnen. 

Tekniske forhåndsregler/ :
lageringsbetingelser

Må ikke oppbevares sammen med matvarer.

Andre opplysninger til :
lageringsbetingelser

Må beskyttes mot frysing.

Oppbevaring (VCI) : 12

8. Eksponeringskontroll/personlige vernemidler

Eksponeringsgrenser

Begrensning og overvåkning av eksposisjon
Environmental exposure :
controlls

Vask hendene før arbeidspauser og etter arbeidstidens slutt.

Åndedrettsvern : Kreves ikke.
Håndbeskyttelse : Kreves ikke.
Øyebeskyttelse : Kreves ikke.
Kroppsbeskyttelse : Kreves ikke.

9. Fysiske og kjemiske egenskaber
Generelle opplysninger

Form :
Farge :

væske
fargeløs
karakteristiskLukt :

Testnorm
Viktige opplysninger for helse, miljøvern og sikkerhet

7,0 - 8,0 10 g/l VannpH (ved 20 °C) :
Tilstandsendringer
Kokepunkt : °C100

g/cm³1,00Tetthet (ved 20 °C) :
Løselighet i vann :

(ved 20 °C)
fullstendig oppløselig

10 - 15  sec            DIN EN ISO 2431Utløpstid (ved 20 °C) :
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10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngåes

Ingen farlige reaksjoner kjent.
Farlige nedbrytningsprodukter

Ingen farlige nedbrytningsprodukter kjennes.

11. Toksikologiske opplysninger

Ingen informasjon er tilgjengelig om selve produktet.Andre opplysninger :

12. Miljøopplysninger
Andre opplysninger 

Ingen informasjon er tilgjengelig om selve produktet.
Bør ikke slippes ut i omgivelsene.

13. Angående avhending

Kan kastes som fast avfall eller brennes i egnet utrusting avhengig av 
lokale forskrifter.

Avhending :

Europeisk avfallskatalog :
-Avfall fra rester / ubrukte 
produkte

200130
MUNICIPAL WASTES (HOUSEHOLD WASTE AND SIMILAR 
COMMERCIAL, INDUSTRIAL AND INSTITUTIONAL WASTES) 
INCLUDING SEPARATELY COLLECTED FRACTIONS; separately 
collected fractions (except 15 01); detergents other than those mentioned 
in 20 01 29

Europeisk avfallskatalog :
-Forurenset emballasje

150102
WASTE PACKAGING; ABSORBENTS, WIPING CLOTHS, FILTER 
MATERIALS AND PROTECTIVE CLOTHING NOT OTHERWISE 
SPECIFIED; packaging (including separately collected municipal 
packaging waste); plastic packaging

14. Transportopplysninger

Andre opplysninger 
Ikke kvalifisert som farlig gods i h.t. transportforskriftene.

15. Opplysninger om forskrifter

Merking
Produktet behøver ikke merking i overensstemmelse med EF-direktiver 
eller respektive nasjonale lover.

Merking :

Forskrifte

16. Andre opplysninger  

N



Sonax GmbH & Co. KG
Produktdatablad 91/155/EEC

Sonax Car Interior Cleaner
Revisjons-Nr. : 1,00 Revisjonsdato :  13.12.2004 Trykkingsdato : 20.12.2004 Side :  4  av  4

321600-540

Denne informasjonen er basert på et nåværende nivå i følge vårt 
kjennskap. Informasjonen vil imidlertid ikke kunne gi forsikringer når det 
gjelder produktegenskaper og etablerer ingen legale kontraktforhold.
Dette produktet er kun til i de områdene som er inkluderte i det tekniske 
heftet, eller i bruksanvisningene for behandling. 
Mottakeren av vårt produkt er fullstendig ansvarlig for å iaktta eksisterende 
lover og regler. 

g.i = ikke anvendbar 
i.b. = ikke bestemt

Andre opplysninger :

(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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