
 
 SIKKERHETSDATABLAD
Armor All SHIELD FOR 

WHEELS (641)
 
SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering 
og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), Annex II-EU
 

AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV 
SELSKAPET/FORETAKET
Utgitt dato 26.10.2012
Revisjonsdato 12.09.2015

1.1. Produktidentifikator
Kjemikaliets navn Armor All SHIELD FOR WHEELS (641)
Synonymer AA16300
Artikkelnr. 641
GTIN-nr. 5020144808923
Nobb-nr. 46050877

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk 
som det advares mot
Kjemikaliets bruksområde Bilpleieprodukt Felgforselger. Aerosol 300 ml.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Produsent 
Firmanavn Armored Auto UK Ltd
Besøksadresse Unit 16, Rassau Industrial Estate
Postadresse Ebbw Vale
Postnr. NP23 5 SD
Poststed Gwent
Land England (UK)
Telefon +44 1495 350234
Telefaks +44 1495 350431
E-post euregulatory@armoredautogroup.com

Distributør 
Firmanavn Auto Care AS
Postadresse Lindebergveien 12
Postnr. 2016
Poststed FROGNER
Land NORGE
Telefon 63868200
Telefaks 63868201
E-post thomas.melby@autocare.no
Hjemmeside http://www.autocare.no
Kontaktperson Thomas Melby

1.4. Nødtelefonnummer
Nødtelefon Giftinformasjonen:22 59 13 00

 

AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON
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2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Stoffets/blandingens farlige 
egenskaper

Ekstremt brannfarlig. Trykkbeholder. Inneholder gass under trykk, kan 
eksplodere ved oppvarming.

2.2. Merkingselementer
Farepiktogrammer (CLP)

 

Sammensetning på merkeetiketten Petroleumsgasser, kondenserte, søtede (sweetened):25 < 50 %
Signalord Fare
Faresetninger H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.

H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre 
antenningskilder. Røyking forbudt.
P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter 
bruk.
P410+P412 Beskytt mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 
50 °C / 122°F.
P501 Innhold / beholder leveres til godkjent fyllplass i henhold til lokale 
forskrifter.

2.3 Andre farer
PBT / vPvB PBT-/vPvB-vurdering ikke utført.
 

AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER
3.2. Stoffblandinger
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Petroleumsgasser, kondenserte, 
søtede (sweetened)

CAS-nr.: 68476-86-8
EC-nr.: 270-705-8
Indeksnr.: 649-203-00-1
Registreringsnummer: 01-
2119490743-31-xxxx

Flam gas 1;H220;
Press. Gas;H280;

Note: K; S; U

25 < 50 %

Komponentkommentarer Inneholder: < 0,1% 1,3-butadien. Dette innebærer at stoffet verken er 
kreftfremkallende eller arvestoffskadelig.
Se seksjon 16 for forklaring av H-setninger.

 

AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes.
Innånding Frisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Alvorlige tilfeller: 

Gi kunstig åndedrett hvis personen ikke puster.
Hudkontakt Vask huden med såpe og vann. Ta av tilsølte klær. Kontakt lege hvis ikke alt 

ubehag gir seg.
Øyekontakt Skyll straks med mye vann i minst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser. Hold 

øyelokket åpent. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Svelging Lite aktuelt. Skyll munnen grundig. Fremkall ikke brekninger.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Akutte symptomer og virkninger Innånding: Aerosol kan irritere luftveiene. I høye konsentrasjoner virker 

damp/tåke sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og 
kvalme. Misbruk kan gi åndenød, hjertearytmi og føre til døden.
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Hudkontakt: gjentatt eller langvarig eksponering kan gi kløe, svie og rødhet.
Øyekontakt: forbigående øyeirritasjon.
Svelging: ikke sannsynlig på grunn av produktets emballasje. Svelging av 
produktet kan forårsake ubehag.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Annen informasjon Symptomatisk behandling.
 

AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK
5.1. Slokkingsmidler
Passende brannslukningsmidler Karbondioksid (CO2). Alkoholresistent skum. Tørrkjemikalier, sand, dolomitt 

e.l.
Uegnete brannslukningsmidler Bruk ikke samlet vannstråle.

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brann- og eksplosjonsfarer Ekstremt brannfarlig. Aerosolbokser kan eksplodere ved brann. Damp er tyngre 

enn luft og kan spre seg langs bakken til antennelseskilder. Ved brann kan 
det dannes giftige og irriterende gasser.

Farlige forbrenningsprodukter Kan inkludere, men er ikke begrenset til: Karbonmonoksid (CO). 
Karbondioksid (CO2). Silica. Formaldehyd.

5.3. Råd til brannmannskaper
Personlig verneutstyr Selvforsynt åndedrettsvern kan være påkrevd ved redningsarbeide. I tilfelle av 

evakuering, bruk rømningsmaske der det er mulig.
Annen informasjon Flytt beholdere fra brannstedet hvis det er mulig uten risiko. Bruk vann for å 

avkjøle utsatte beholdere fra beskyttet posisjon.
 

AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Ventiler godt. Unngå innånding av damper og aerosoler. Benytt personlig 
verneutstyr som angitt i seksjon 8. Røyking og bruk av åpen ild og andre 
antennelseskilder er forbudt.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Metoder for opprydding og 
rengjøring

Søl suges opp med ikke-brennbart absorberende materiale. Samles opp i 
egnede beholdere og leveres som farlig avfall i henhold til seksjon 13.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13.
 

AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Håndtering Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av aerosoler. Unngå kontakt 

med øynene. Følg bruksanvisningen.
Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Sprøyt ikke på åpen 
flamme eller noe annet glødende materiale. Statisk elektrisitet og 
gnistdannelse skal forhindres.

Beskyttende tiltak
Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet. Vask hendene etter 

kontakt med produktet. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking 
eller bruk av toalett.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Armor All SHIELD FOR WHEELS (641) Side 3 av 8

Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline) Revisjonsdato 12.09.2015



Oppbevaring Lagres i tett lukket beholder på et godt ventilert sted, beskyttet mot 
varmekilder. Trykkbeholder. Må ikke utsettes for temperatur over 50°C. Beskytt 
mot direkte sollys. Oppbevares i henhold til bestemmelsene for brannfarlige 
varer. Oppbevares utilgjengelig for barn.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2.
 

AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE
8.1. Kontrollparametere
Tiltaks- og grenseverdier
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Petroleumsgasser, kondenserte, 
søtede (sweetened)

CAS-nr.: 68476-86-8
EC-nr.: 270-705-8
Indeksnr.: 649-203-00-1
Registreringsnummer: 01-
2119490743-31-xxxx

8 t.: 250 ppm
8 t.: 600 mg/m³

Annen informasjon om grenseverdier Butan er inkludert i drivgassen (CAS 68476-86-8).

8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Administrativ norm for eksponering skal 
overholdes, og faren for innånding av spray skal gjøres minst mulig. 
Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid 
med leverandøren av personlig verneutstyr.

Åndedrettsvern
Åndedrettsvern Normalt ikke nødvendig. Ved utilstrekkelig ventilasjon: Bruk egnet 

åndedrettsvern med kombinasjonsfilter, type AX/P2.

Håndvern
Håndvern Hansker anbefales ved langvarig bruk. Benytt hansker av motstandsdyktig 

materiale, f.eks.: Nitrilgummi. Flerlagsmateriale (f.eks. 4H, Saranex). 
Gjennombruddstiden er ikke kjent. Det angitte hanskemateriale er foreslått 
etter en gjennomgang av enkeltstoffene i produktet og kjente hanskeguider.

Øye- / ansiktsvern
Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

Hudvern
Annet hudvern enn håndvern Normale arbeidsklær.

Passende miljømessig eksponeringskontroll
Begrensning av miljøeksponering Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

Annen informasjon
Annen informasjon Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan 

føre til andre krav.
 

AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Aerosol Væske
Farge Fargeløs
Lukt Løsningsmiddel.
Kommentarer, Luktgrense Ikke bestemt.
Kommentarer, pH (handelsvare) Ikke kjent.
Kommentarer, Smeltepunkt / 
smeltepunktsintervall

Ikke bestemt.

Kommentarer, Kokepunkt / Ikke bestemt.
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kokepunktintervall
Kommentarer, Flammepunkt Ikke bestemt. Ekstremt brannfarlig.
Kommentarer, 
Fordampningshastighet

Data mangler.

Kommentarer, Eksplosjonsgrense Data mangler. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent.
Relativ tetthet Verdi: 0,957 g/cm³

Test temperatur: 22,8 °C
Kommentarer, Relativ tetthet Gjelder væske.
Bulktetthet Verdi: 787 kg/m³
Løselighetsbeskrivelse Ikke løselig i vann.
Kommentarer, Fordelingskoeffisient: 
n-oktanol / vann

Ikke kjent.

Kommentarer, Selvantennelighet Ikke kjent.
Kommentarer, 
Dekomponeringstemperatur

Ikke kjent.

Viskositet Verdi: ~ 1 cps
Test temperatur: 20 °C

Oksiderende egenskaper Ikke oksiderende.

9.2. Andre opplysninger
Andre fysiske og kjemiske egenskaper
Kommentarer Ingen ytterligere informasjon er tilgjengelig.
 

AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet Reagerer med materialene listet i seksjon 10.5.

10.2. Kjemisk stabilitet
Stabilitet Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner
Risiko for farlige reaksjoner Oppstår ved kontakt med forhold og materialer som skal unngås (seksjon 10.4 

og 10.5)

10.4. Forhold som skal unngås
Forhold som skal unngås Aerosolbeholderen må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys. 

Unngå temperaturer over 50 °C. Unngå flammer og andre antennelseskilder.

10.5. Uforenlige materialer
Materialer som skal unngås Sterke oksidasjonsmidler.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Farlige spaltningsprodukter Ingen under normale forhold. Se også seksjon 5.2.
 

AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER
11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger
Toksikologisk informasjon
Andre toksikologiske data Petroleumgasser (CAS 68476-86-8):

LC50 innånding rotte, 4h: 658 ppm.

Potensielle akutte effekter
Innånding Innånding av aerosol kan irritere luftveiene. I høye konsentrasjoner virker 

damp/tåke sløvende og kan forårsake hodepine, tretthet, svimmelhet og 
kvalme. Misbruk kan gi åndenød, hjertearytmi og føre til døden.

Hudkontakt Gjentatt eller langvarig eksponering kan irritere huden.
Øyekontakt Sprut kan medføre forbigående øyeirritasjon.
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Svelging Ikke sannsynlig på grunn av produktets emballasje. Kan forårsake ubehag ved 
svelging.

Aspirasjonsfare Ikke klassifisert mht. aspirasjonsfare. Klassifiseringkriteriene er ikke oppfylt.

Forsinket / Repeterende
Allergi Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.

Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske
Kreft Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Arvestoffskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Fosterskadelige egenskaper Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.
Reproduksjonsskader Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett 

å være oppfylt.

Symptomer på eksponering
Annen informasjon Blandingen som helhet er ikke testet. Klassifiseringen er gjort utfra informasjon 

om inngående stoffer og deres klassifisering. Produktet oppfyller ikke kriteriene 
for å bli klassifisert som helseskadelig eller irriterende.

 

AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER
12.1. Giftighet
Økotoksisitet Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig. Produktet er ikke testet. 

Bedømmelsen grunnes på informasjon om inngående stoffer.

Toksikologiske data fra komponenter 
Komponent Petroleumsgasser, kondenserte, søtede (sweetened)
Akutt akvatisk, fisk Verdi: 147,54 mg/l

Testmetode: LC50
Varighet: 96 h
Test referanse: REACH dossier information.
QSAR

Akutt akvatisk, alge Verdi: 11,89 mg/l
Testmetode: EC50
Varighet: 96 h
Test referanse: REACH dossier information.
QSAR

Akutt akvatisk, Daphnia Verdi: 16,33 mg/l
Art: Daphnia sp.
Varighet: 48 h
Test referanse: REACH dossier information.
QSAR

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Kommentar, Biologisk nedbrytbarhet Petroleumsgasser, kondenserte, søtede (sweetened)

Vann - Nedbrytning (100 %) : 385.5 timer
Stoffet er lett nedbrytbart.

Persistens nedbrytbarhet, ytterligere 
informasjon

Air - DT  : 1906 dager
REACH dossier information.

12.3. Bioakkumuleringsevne
Bioakkumulasjonspotensial Data ikke tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet Ikke eller lite løselig i vann. Flyter på vann.

12.5. Resultater av PBT og vPvB vurdering
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PBT vurderingsresultat PBT-vurdering ikke utført.
vPvB vurderingsresultat vPvB-vurdering ikke utført.

12.6. Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger / annen 
informasjon

Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn.

 

AVSNITT 13: DISPONERING
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for 
farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode 
hvis bruksområdet avviker.

Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Avfallskode EAL EAL: 15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av 
farlige stoffer

NORSAS 7055 Spraybokser
Annen informasjon Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke når den er tømt.
 

AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER
14.1. FN-nummer
ADR 1950
RID 1950
IMDG 1950
ICAO/IATA 1950

14.2. FN-forsendelsesnavn
ADR AEROSOLER
RID AEROSOLER
IMDG AEROSOLS
ICAO/IATA AEROSOLS, FLAMMABLE

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR 2.1
RID 2.1
IMDG 2.1
ICAO/IATA 2.1

14.4. Emballasjegruppe
Kommentar Kan sendes som begrensede mengder (LQ).

14.5. Miljøfarer
Marin forurensning No

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
ADR Andre relevante opplysninger Tunnelrestriksjonskode (D).
EmS F-D, S-U
Spesielle forholdsregler Ikke kjent.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Andre relevante opplysninger
Andre relevante opplysninger Ikke relevant.
 

AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for 
stoffet eller stoffblandingen
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Referanser (Lover/Forskrifter) Fra Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 
stoffblandinger (CLP) av 16.06.2012 med senere endringer.
Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om 
endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet 
om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier 
(REACH), Annex II Sikkerhetsdatablad.
Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra 
Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave.
Avfallsforskriften, FOR 2004-06-01 nr 930, fra Miljøverndepartementet.
ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap.
FOR 1996-03-01 nr. 229, med senere endringer: Forskrift om 
aerosolbeholdere.
FOR 2009-06-08 nr 602: Forskrift om håndtering av brannfarlig, 
reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved 
håndteringen.

Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av 
produsenten.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering av kjemikaliesikkerhet er 
gjennomført

Nei

CSR kreves Nei
 

AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER
Leverandørens anmerkninger Opplysningene i dette sikkerhetsdatabladet er basert på opplysninger som var 

i vår besittelse på det tidspunkt sikkerhetsdatabladet ble utarbeidet, og er gitt 
under forutsetning av at produktet anvendes under de forhold som er angitt, 
og i samsvar med den anvendelsesmåte som er spesifisert på emballasjen 
eller i relevant teknisk litteratur. Ethver annen bruk av produktet, eventuelt i 
kombinasjon med andre produkter eller prosesser, skjer på brukerens eget 
ansvar.

Liste over relevante H-setninger (i 
avsnitt 2 og 3).

H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
H220 Ekstremt brannfarlig gass.

Brukte forkortelser og akronymer ADR = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
CAS = Chemical Abstract Service
CLP = Klassifisering, merking og innpakning
CSA = Vurdering av kjemikaliesikkerhet
CSR = Kjemisk sikkerhetsrapport
GHS = Globalt Harmonisert System for Klassifisering og Merking av
Kjemikalier
IATA = International Air Transport Association
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LC50 = Dødelig konsentrasjon, 50%
NGV = Tidsvägt medelvärde
PBT = Persistent, Bioakkumulerbar og Giftig
RID = Forskrift 1. april 2009 om landtransport av farlig gods
vPvB = Meget persistente og meget bioakkumulerende

Viktigste kilder ved utarbeidelsen av 
Sikkerhetsdatabladet (ikke norske)

Sikkerhetsdatablad fra leverandør datert: 20140806

Opplysninger som er nye, slettet 
eller revidert

Avsnitt 2: Oppdatert i henhold til CLP

Versjon 2
Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Auto Care AS
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