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

1.1 Produktbeteckningar 33
MAGIC DRESSING 1 GAL.

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

bil förbättring

1.3 Närmare upplysningar om den 
som tillhandahåller 
säkerhetsdatablad

ITW Evercoat
a division of Illinois Tool Works Inc.
1275 Round Table Drive
Dallas, TX 75247

1.4 Telefonnummer för 
nödsituationer

CHEMTREC: 1-800-424-9300
CANUTEC:    1-613-996-6666

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

  2.1 Klassificering enligt förordning (EC) Nr 1272/2008

2.1 Klassificering enligt
förordning (EC) Nr 
1272/2008

Brandfarliga vätskor, farokategori 3

Specifik organtoxicitet (STOT) - enstaka exponering, farokategori 3

Klassificering enligt 
förordning (EC) Nr 
1999/45/EC

Fysiokemiska Effekter Brandfarligt

  2.2 Märkningsuppgifter

Piktogram

Signalord Varning

Farlighetsredovisning 
(ar)

H226 - Brandfarlig vätska och ånga.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Försiktighetsåtgärd (er) P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning
förbjuden.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska 
förvaras väl tillsluten.
P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P312 - Vid obehag, kontakta 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare[/<1>].
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Farobeteckningar

2.3 Övriga risker Ingen tillgänglig data

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Chemical Name Koncentr
ation 

CAS # REA
CH-
registrering
snummer 

(EC) Nr 1272/2008 1999/45/EC

Hyrotreated Heavy Naphthe 40 - 70 68551-16-6 Asp. Tox. 1; H304
STOT SE 3; H335, 
H336

För fullständig ordalydelse av H-översikt och R-fraser: Se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning Detta material medför ingen fara vid inandning. Ta som en försiktighetsåtgärd ut 

personen i friska luften efter en luftburen exponering om några symptom uppstår.  
Ge syre om andningen är försvårad.

ögonkontakt Använd ögonbad för att avlägsna en kemikalie ur ögat oberoende av risknivån. 
Skölj det påverkade ögat i minst tjugo minuter. Luta på huvudet för att förhindra att 
kemikalien förs över till det ej förorenade ögat. Sök läkarhjälp efter sköljningen. 
Skölj ögat med vatten i 20 minuter. Skaffa läkarhjälp.

Hudkontakt Tvätta med tvål och vatten. Avlägsna förorenade kläder och fortsätt spola med 
vatten.

Förtäring Ingen risk vid normal industriell användning. Framkalla inte kräkningar. Sök 
läkarhjälp om personen utvecklar symptom. Överlämna denna MSDS till medicinsk 
personal.  Framkalla inte kräkningar om du inte instruerats att göra så av 
medicinsk personal.

4.4 Själv skydd 
av 
försthjälparen

Ingen tillgänglig data

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
symptom Se avsnitt 4.1

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs
Notera till 
läkare

Ingen ytterligare information om första hjälpen tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel Använd alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver eller 
spritsvatten vid brandbekämpning. Vatten eller skum kan 
förorsaka skumbildning om vätskan brinner, men kan fortfarande 
vara ett användbart släckningsmedel om det anbringas försiktigt 
på elden. Rikta inte en vattenstråle direkt mot den heta, 
brinnande vätskan.  Koldioxid Pulver
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Olämpliga släckmedel Ingen tillgänglig data
    5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand och / eller 
explosionsrisker

Ångor kan antändas av gnistor, lågor eller andra 
antändningskällor om materialet är över flampunkten och 
förorsakar brand. (Klass B). Ångor är tyngre än luft och kan 
förflytta sig till en antändningskälla och förorsaka bakeld.  Tomma 
behållare som innehåller produktrester (vätska, fasta ämnen/slam 
eller ånga) kan vara farliga. Utsätt dem inte för tryck, kapning, 
svetsning, lödning, borrning, slipning eller exponering för värme, 
lågor, gnistor, statisk elektricitet eller andra antändningskällor. 
Någon av dessa åtgärder kan potentiellt förorsaka en explosion 
som kan leda till skada eller dödsfall.

Farliga förbränningsprodukter Koloxid, Koldioxid

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Brandbekämpnings Metoder och skydd Beträd inte brandplatsen utan rätt skydd, innefattande 

sluten andningsapparat och fullständig skyddsutrustning. 
Bekämpa branden från säkerhetsavstånd och skyddad 
placering på grund av risk för farliga ångor och 
sönderdelningsprodukter.  Materialets antändliga 
komponenter kan vara lättare än vatten och brinna 
medan de flyter på ytan.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, 
skyddsutrustning och åtgärder vid
nödsituationer
För personal än 
räddningspersonal

Icke räddningspersonal bör hållas borta från området.

För räddnings Inga negativa hälsoeffekter förväntas vid rengöring av utspillt 
material. Följ rekommendationer för personlig skyddsutrustning. 
Dessa finns i avsnitt VIII i detta MSDS.

6.2 Miljöskyddsåtgärder Ingen tillgänglig data
6.3 Metoder och material för 
inneslutning och sanering 

Inga särskilda beaktanden vid rengöring av utspillning. Samla 
upp och kasta i en vanlig avfallsbehållare.  Använd ett inert 
absorbermedel såsom sand eller vermiculit. Lägg det i en riktigt 
märkt stängd behållare.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Refer to section 13 for
disposal information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker 
hantering

Inga särskilda hanteringsinstruktioner avseende toxicitet.

7.2 Förhållanden för säker lagring,
inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras på sval, torr plats. Håll materialet avskilt från oförenliga 
material.  Förvaras utom räckhåll för värme, gnistor och lågor.

7.3 Specifik slutanvändning bil förbättring

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Kemiskt namn ACGIH TLV-TWA ACGIH STEL IDLH
Ingen tillgänglig data

8.2 Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder

Det finns inga exponeringsgränser för beståndsdelarna i denna produkt. Det är 
inte troligt att tekniska reglerorgan behövs för att upprätthålla god arbetsmiljö 
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vid normal användning.
Andningsskydd Inget andningsskydd krävs vid normal användning. Tillhandahåll allmän 

rumsutsugningsventilation om symptom på överexponering uppstår enligt 
förklaring i avsnitt III. En andningsapparat behövs inte i normalfall.  Följ ett 
program för andningsskydd som svarar upp till krav i 29 CFR 1910.134 och 
ANSI Z88.2 närhelst förhållanden på arbetsplatsen motiverar användning av en 
andningsapparat.

Ögonskydd Använd skyddsglasögon vid hantering av denna produkt.  Använd glasögon och 
ansiktsmask.

Hudskydd Anses i normalfall inte utgöra en hudfara. Iakttag god personlig hygien när 
användningen kan resultera i hudkontakt. Tvätta händer och andra exponerade 
områden med mild tvål och vatten innan du äter, dricker och när du lämnar 
arbetet.  Iakttag god personlig hygien när användningen kan resultera i 
hudkontakt. Användning av skyddande överdragskläder och långa ärmar 
rekommenderas.

Handskar Ingen information tillgänglig.
Termisk fara Ingen tillgänglig data

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

   9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form Vätska
Färg blå
Lukt Mildfruktig
Lukttröskel Ingen tillgänglig data
pH-värde 7
Smältpunkt / fryspunkt (° C)   -50
Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall (° C)

157

Flampunkt 48
Avdunstningshastighet Ej bestämt.
Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen tillgänglig data
Övre antändningsgränser eller 
explosionsgränser 

Ingen tillgänglig data

Nedre antändningsgränser eller 
explosionsgränser 

Ingen tillgänglig data

Ångdensitet Ingen tillgänglig data
Relativ densitet 0,8
Löslighet (er) Ingen tillgänglig data
Fördelningskoefficient: n-
oktanol/vatten

Ingen tillgänglig data

Sönderfallstemperatur Ingen tillgänglig data
Viskositet Ingen tillgänglig data
explosiva egenskaper Ingen tillgänglig data
oxiderande egenskaper Ingen tillgänglig data

9.2 Övrig information Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet Ingen tillgänglig data
10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normala förhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner Ingen tillgänglig data
10.4 Förhållanden som ska 
undvikas

Förorening

10.5 Oförenliga material Starkt oxiderande medel.; Starka syror.; Starka alkalier.
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10.6 Farliga 
sönderdelningsprodukter

Koldioxid Koloxid

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Komponent Toxikologi uppgifter
Kemiskt namn CAS-nr. oral LD50 dermal LD50 inandning LC50
Ingen tillgänglig data

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet Ingen tillgänglig data
12.2 Persistens och 
nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig data

12.3 
Bioackumuleringsförmå
ga

Ingen tillgänglig data

12.4 Rörligheten i jord Ingen tillgänglig data
12.5 Resultat av PBT- 
och vPvB-bedömningen
 

Ingen tillgänglig data

12.6 Andra skadliga 
effekter 

Ingen tillgänglig data

ytterligare information Ingen tillgänglig data

Ekotoxicitet Data 
Kemiskt namn CAS-nr. Toxicitet för 

Crustacea EC50
Algtoxicitet 
ERC50

Fisktoxicitet 
LC50

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfalls Beskrivning för använt 
Produkt

Förbrukat eller bortkastat material är farligt avfall.

Destruktionsmetoder Förbränn materialet och följ federala, statliga, lokala eller 
kommunala bestämmelser.

Avfallskod (s) (European Waste 
Catalogue)

W070104

AVSNITT 14: Transportinformation

väg transport:
14.1 UN-nummer: UN3295
14.2 Officiell 
transportbenämning:

Hydrocarbons liquid N.O.S.

14.3 Faroklass för transport: 3
14.4 Förpackningsgrupp: III
Undantag: Begränsad kvantitet

Luft:
14.1 UN-nummer: UN3295
14.2 Officiell 
transportbenämning:

Hydrocarbons liquid N.O.S.

14.3 Faroklass för transport: 3
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14.4 Förpackningsgrupp: III

vatten transport:
14.1 UN-nummer: UN3295
14.2 Officiell 
transportbenämning:

Hydrocarbons liquid N.O.S.

14.3 Faroklass för transport: 3
14.4 Förpackningsgrupp: III
Undantag: Begränsad kvantitet

14.5 Miljöfaror: ingen
14.6 Särskilda 
försiktighetsåtgärder för 
användare:

Ingen tillgänglig data

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

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

och miljö

Kemiskt namn EINECS SVHC

Hyrotreated Heavy Naphthe Y N

15.2 
Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 16: Annan information 

Hazard fras (er) 
refereras i avsnitt 3

H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Riskfras (er) refereras i
avsnitt 3

Ingen tillgänglig data

Försiktighetsåtgärd (er)
  Förebyggande P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning 

förbjuden.
P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/…/ 
utrustning.
P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P261 - Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271 - Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

  Response P303+P361+P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av 
alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att 
han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
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P312 - Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P370+P378 - Vid brand: Släck branden med....

  Lagring P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras 
väl tillsluten.
P403+P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P405 - Förvaras inlåst.

  Bortskaffande P501 - Kasta Innehållet / behållaren enligt lokala / regionala / nationella / 
internationella regler för farligt avfall.

OBS: Informationen ackumulerade häri anses vara korrekt och med det datum som utfärdats från 
källor, som tros vara korrekt och tillförlitlig. Eftersom det inte är möjligt att förutse alla 
omständigheter i användning är mottagarna uppmanas att bekräfta, innan det behövdes, att 
informationen är aktuell, tillämplig och passar deras förutsättningar


