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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandn ingen och bo laget/företaget

· 1.1 Produ ktbeteckning

· Handelsnamn: JOKER 440 SYNTHETIC SPRAY

· 1.2 Releva nt a ident i f iera de användn ing ar av äm net  eller b landn ing en  och
användn ingar som det avråds från
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Ämnets användn ing / tillre dn ingen
Rengöring, smörjning, korrosionsskydd
Endast för korrekt hantering.

· 1.3 Närmare upp lys ningar om den som till handahåller säker hetsdatablad
· Tillverkare/levera ntö r:

BUCHER AG LANGENTHAL
MOTOREX–Schmiertechnik
Bern–Zürich–Strasse 31  
CH–4901 Langenthal  
Telefon +41 (0)62 919 75 75

MOTOREX NORDIC AB
Box 2071
SV-438 12 Landvetter
Office nr +46 (0)31 94 64 94
Fax nr +46 (0)31 94 64 95

· Område där upp lys ningar kan inhämtas: msds@motorex.com
· 1.4 Telefonnu mmer för nöd si tuationer:
Toxikologisk Information Centre, CH-8028 Zürich,
info@toxi.ch,
T. +41 (0) 44 251 51 51

AVSNITT 2: Farli ga egenskaper

· 2.1 Klassi ficeri ng av ämnet eller blandn ingen
· Klassi ficeri ng enligt  fö rordn ing (EG) nr 1272/2008

GHS02 flamma

Flam. Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas
vid uppvärmning.

· 2.2 Märkningsuppg ifter
· Märkning enligt  förordn ing (EG) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farop iktog ram

GHS02

· Signalord Fara
· Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

· Skyddsangivelser
P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

(Fortsättning på sida 2)
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P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra

antändningskällor. Rökning förbjuden.
P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P211 Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C /122 °F .

· Ytterli gare uppg ifter:
Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50°C . Får ej
punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor -
Rök inte.

· 2.3 And ra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättn ing/info rmation  om beståndsdelar

· 3.2 Kemisk karak teriseri ng:  Blandn ingar
· Beskriv ning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.
· Farli ga ingredienser:
CAS: 64742-48-9
EG-nummer: 918-481-9
Reg.nr.: 01-2119463258-33

Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner,
cykloalkaner <2% aromater

 Asp. Tox. 1, H304

10-25%

CAS: 106-97-8
EINECS: 203-448-7
Reg.nr.: 01-2119474691-32

butan
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

10-25%

CAS: 74-98-6
EINECS: 200-827-9
Reg.nr.: 01-2119486944-21

propan
 Flam. Gas 1, H220; Press. Gas C, H280

2,5-7,5%

CAS: 85068-69-5
EINECS: 285-327-9

2 - e t h y l h e x a n o i c  a c i d ,  c o m p o un d  w i t h
dodecylamine (1:1)

 Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315;
Eye Irrit. 2, H319

0,25-1%

Fettalkoholpolyglykolether 2 - 5 EO
 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Chronic 2, H411

0,25-1%

CAS: 68649-42-3
EINECS: 272-028-3

Phosphorodithioic acid, O,O-di-C1-14-alkyl
esters, zinc salts

 Eye Dam. 1, H318;  Aquatic Chronic 2, H411

0,25-1%

CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
Reg.nr.: 01-2119475602-38

isopentan
 Flam. Liq. 1, H224;  Asp. Tox. 1, H304;
 Aquatic Chronic 2, H411;  STOT SE 3, H336

0,1-0,25%

· Ytterli gare hänvis ningar:
De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtg ärder vi d fö rs ta hjälpen

· 4.1 Beskriv ning av åtgärder vi d fö rs ta hjälpen
· Vid inandn ing: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
· Vid kont akt med hud en: Avlägsna rester med tvål och vatten.
· Vid kont akt med ögon en: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.

(Fortsättning på sida 3)
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· Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
· 4.2 De vik tigaste sym pto men och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 4.3 Ang ivande av omedelbar medici nsk behand li ng  och särskil d behand li ng  som
eventu ell t krävs
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandb ekämpningsåtgärder

· 5.1 Släckme del
· Lämpliga släck ningsmedel: CO2, sand, släckningspulver. Använd inget vatten.
· Släck ningsmedel som är olämpliga av säker hetsskäl : Vatten med full stråle
· 5.2 Särskil da faror som ämnet eller blandn ingen kan medfö ra
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 5.3 Råd till brandb ekämpningspersonal
· Speciell sky ddsut rustn ing: Inga speciella åtgärder krävs.

AVSNITT 6: Åtg ärder vi d oavsik tliga utsläpp

· 6.1 Personliga sky ddsåtgärder, sky ddsut rustn ing och åtgärder vi d nöd si tuationer
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

· 6.2 Milj ösky ddsåtgärder:
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter
underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.

· 6.3 Metod er och material fö r inneslutn ing  och sanering:
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Spola ej bort med vatten eller vattenhaltiga rengöringsmedel.

· 6.4 Hänvis ning till a ndra avs nitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

· 7.1 Försik tighetsmått  fö r säker hantering
Öppna behållaren försiktigt och hantera den varsamt.

· Hänvis ningar beträffande brand- och explosionssky dd:
Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.
Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.
Obs: Tryckkärl. Skydda mot solljus och temperaturer över 50 °C  (t. ex. från glödlampor). Får
dessutom ej öppnas våldsamt eller brännas efter användning.
Spraya inte i lågor eller på glödande föremål.

· 7.2 Förhållanden för säker la gring, inklusive eve ntu ell ofö renlighet
· Lagring:
· Krav på lagerut rymme n och behållare :
Förvaras svalt.
Myndigheternas föreskrifter för lagring av tryckförpackningar skall iakttas.

· Hänvis ningar beträffande samma nlagring: Erfordras ej.
· Ytterli gare uppg ifter till la gringsvillk oren:
Förvara behållaren tätt tillsluten.

(Fortsättning på sida 4)
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Tillslut ej behållaren gastätt.
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot värme och direkt solljus.

· Lagringsklass : 2 B
· 7.3 Speci fik sl utanvändn ing Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av expon eringen/person ligt  sky dd

· Ytterli gare hänvis ningar beträffande utfo rmning av tekniska a nläggn ingar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· 8.1 Kont rollparametrar
· Ämnen med yrkes hygieniska gränsvär den som bör övervakas :
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade
gränsvärden som skall övervakas.

· Ytterli gare hänvis ningar:
De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· 8.2 Begränsning av expon eringen
· Person lig sky ddsut rustn ing:
· Allmä nna sky dds- och hygienåtgärder: Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
· Andn ingssky dd: Erfordras ej.
· Handsky dd:
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då
inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

· Handskma terial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra
kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera
material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras
före användningen.

· Handskma teriale ts penetreri ngstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Ögon sky dd:

Tättslutande skyddsglasögon

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska e genskaper

· 9.1 Info rmation om grund läggande fysikaliska och kemiska e genskaper
· Allmä nna uppg ifter
· Utseende:

Form: Flytande gas
Färg: färglös till ljusgul

· Lukt: Lösningsmedelaktig
· Luktt röskel : Ej bestämd.

· pH-värde: Ej bestämd.

· Tills tåndsändring
Smältpun kt/smäl tområde: Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 5)
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Kokpun kt / kokområde: Ej användbar, eftersom aerosol.

· Flampun kt: < -10 °C

· Lättantändlighet (fast, gasformi g): Ej användbar.

· Tändt emperatur: 365 °C  (DIN 51794)

· Sönd erdelningstemperatur: Ej bestämd.

· Själva ntändb arhet: Produkten är ej självantändande.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig, men bildning
av explosionsfarliga ångluft-blandningar är
möjlig.

· Explosionsgränser :
Nedre: 1,5 Vol %
Övre: 8,5 Vol %

· Ångt ryck vi d 20 °C: 2100 hPa

· Densitet vid 20 °C: 0,772 g/cm³ (ASTM D 4052)
· Relativ densi tet Ej bestämd.
· Ångd ensi tet Ej bestämd.
· Förångn ingshastighet Ej användbar.

· Lösli ghet i / blandb arhet med
Vatten: Ej resp. föga blandbar.

· Fördelningskoeff icie nt  (n-octanol/vatten): Ej bestämd.

· Visk osi tet:
Dynamisk : Ej bestämd.
Kinematisk : <1 mm²/s @40 °C  (DIN 51562-1)
VOC (EG)  50,13 %

· 9.2 Ann an info rmation Ingen ytterligare relevant information finns till
förfogande.

AVSNITT 10: Stabili tet och reaktivi tet

· 10.1 Reaktivi tet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.2 Kemisk s tabili tet
· Termisk s önd erdelning / fö rhållanden som bör und vikas :
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

· 10.3 Riske n för farli ga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· 10.4 Förhållanden som ska und vikas
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 10.5 Oförenliga material : Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.6 Farli ga sönd erdelningsprodu kter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

AVSNITT 11: Toxik ologisk i nfo rmation

· 11.1 Info rmation om de toxik olog iska e ffekterna
· Akut  toxici tet
· Primär re tn ingseffekt:
· Frätande/irri terande på hud en
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 6)
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· Allvarli g ögon skada/ögon irri tation
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Luft vägs-/hud sensibiliseri ng
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· CMR-effekter (cancer framkalla nde, mutagena och reprodu ktionstoxiska e genskaper)
· Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Reprodu ktionstoxici tet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organto xici tet – enstaka expon ering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organto xici tet – upp repad expon ering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Fara vi d aspira tion
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk i nfo rmation

· 12.1 Toxici tet
· Akvatisk toxici tet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 12.2 Persis tens och nedbrytbarhet
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· 12.3 Bioackumuleri ngsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 12.4 Rörli ghet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Ytterli gare ekolog iska hänvis ningar:
· Allmä nna hänvis ningar:
Vattenföroreningsklass 2 (Själv-klassificering enligt VwVwS, 17.05.1999): risk för
vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.
· 12.6 And ra ska dliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfalls hantering

· 13.1 Avfalls behandlingsmetod er
· Rekommendation:
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

· Europeiska av fallska talogen
16 05 04* Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

· Ej reng jorda förpackningar:
· Rekommendation:
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
Släpps behållare kan innehålla brännbara eller explosiva ångor.

 SE 
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AVSNITT 14: Transportinfo rmation

· 14.1 UN-nummer
· ADR,ADN, IMDG, IATA UN1950

· 14.2 Off iciell transportbenämning
· ADR/ADN 1950 AEROSOLER
· IMDG AEROSOLS
· IATA AEROSOLS, flammable

· 14.3 Faroklass fö r transport

· ADR/ADN

· Klass 2   5F Gaser
· Etikett 2.1

· IMDG, IATA

· Class 2.1
· Label 2.1

· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR,ADN, IMDG, IATA Utgår

· 14.5 Milj öfaror:
· Marine po llutant: Nej

· 14.6 Särskil da sky ddsåtgärder Varning: Gaser
· Kemler -tal: - 
· EMS-nummer : F-D,S-U

· 14.7 Bulk transport enligt  bilaga II till
Marpo l 73/78 och IBC-koden Ej användbar.

· Transport / ytterli gare uppg ifter:

· ADR/ADN
· Begränsade mängd er (LQ) 1L
· Reducerade mängd er (EQ) Kod: E0

Ej tillåten i reducerade mängder
· Transportkategori 2 
· Tunn elres trik tionskod D 

· IMDG
· Limi ted quant ities (LQ) 1L
· Excepted quant ities (EQ) Code: E0

Not permitted as Excepted Quantity

· UN "Mod el Regulation": UN1950, AEROSOLER, 2.1

 SE 
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AVSNITT 15: Gällande fö reskri fter

· 15.1 Föreskri ft er/la gsti ftn ing  om ämnet eller blandn ingen när det gäller säker het,
hälsa och milj ö

· Direk tiv 2012/18/EU
· Namngivna farli ga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

· 15.2 Kemikaliesäker hetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Ann an info rmation
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som
helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat
rättsförhållande.

· Relevanta fraser
H220 Extremt brandfarlig gas.
H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· Område som utf ärdar datablad: Abteilung Produktsicherheit
· Förkortn ingar och akronymer :

Flam. Gas 1: Flammable gases, Hazard Category 1
Flam. Aerosol 1: Flammable aerosols, Hazard Category 1
Press. Gas C: Gases under pressure: Compressed gas
Flam. Liq. 1: Flammable liquids, Hazard Category 1
Skin Irrit. 2: Skin corrosion/irritation, Hazard Category 2
Eye Dam. 1: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 1
Eye Irrit. 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2
STOT SE 3: Specific target organ toxicity - Single exposure, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aquatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic environment - Chronic Hazard, Category 2
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