Datum:
2008-10-07

SÄKERHETSDATABLAD
Framställd i överensstämmelse med REACH Regelverket (EC) No. 1907/2006

Silence
1. Namnet på produkten och företaget
Produktnamn

Silence

Typ

Anti-snark lösning

Leverantör

Chefaro Ireland Limited
Farnham Drive, Finglas
Dublin 11, Ireland

Ombud i Sverige
(ACOs anm.)

ACO Hud Nordic AB
Box 622
194 26 Upplands Väsby
tel. 08-590 029 00

Internet
(ACOs anm.)

www.aconordic.com
info@aconordic.com

I nödsituationer
(ACOs anm.)

Nödnummer 112,
SOS Alarm/Giftinformationscentralen

2. Farliga egenskaper
Silence har inga farliga egenskaper. Ingen klassificering krävs enligt direktiv 1999/45/EC.

3. Sammansättning/ämnenas klassificering
Krävs inte eftersom ingen av innehållsämnena är klassificerad som farlig.

4. Första hjälpen
Generellt
Inandning
Hudkontakt

Vid minsta tvekan eller då symtom kvarstår, sök läkarvård
Om svårighet att andas uppstår, förflytta personen från det
kontaminerade området ut i friska luften.
Om huden kontamineras, skölj noga med mycket vatten i minst
15 minuter. Ta av kontaminerade kläder och tvätta dem innan
de används igen. Om hudirritation uppstår eller kvarstår, sök

Kontakt med ögon

Förtäring

Hälsa

läkarvård.
Ifall att produkten kommer i kontakt med ögat/ögonen avlägsna
eventuella kontaktlinser. Skölj genast ögat/ögonen med kopiösa
mängder klart, svalt rinnande vatten i minst 15 minuter. Sära
ögonlocken under sköljningen för att säkerställa att hela ögat
och ögonlocken sköljs med vatten. Om irritation uppstår eller
kvarstår sök läkarvård.
Framkalla inte kräkning. Försök inte ge fast eller flytande föda
till en medvetslös person eller någon som är halvt vid
medvetandet. Skölj ur munnen med vatten. Om personen är helt
vid medvetande, ge mycket vatten att dricka. Sök läkarvård.
Spraya inte i närheten av ögonen
Silence verkar på snarkljuden och är inte en behandling för
sömnapné.
Vid minsta tvekan konsultera en läkare.
Använd inte vid allergi mot något av innehållsämnena.
Vid graviditet, konsultera en läkare före användning.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Brand och explosionsfara
Lämpligt släckmedel
Olämpligt släckmedel
Specifika metoder
Särskild skyddsutrustning
för brandförsvaret

Förväntas inte för produkten.
Vatten-, pulver- eller skumbrandsläckare rekommenderas.
Koldioxidbrandsläckare kan vara ineffektivt.
Inte tillämplig
Inga speciella åtgärder är nödvändiga.
Inga särskilda åtgärder är nödvändiga vid enstaka
förpackningar. Vid större mängder av produkter,
rekommenderas full skyddsutrustning inkl lufttuber för
brandbekämpningspersonal.

6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp
Personlig skyddsutrustning
Miljöskyddsåtgärder
Saneringsmetoder

Använd skyddskläder och utrustning överrensstämmande
med graden av fara
Bör hindras från att komma ut i vatten- och avloppssystem
Säkerställ adekvat ventilation. Produkten kan adsorberas till
inert material som placeras i behållare, vilka kan förslutas
och uppsamlas för återvinning eller destruktion.

7. Hantering och lagring
Hantering
Lagring

Normal rumsventilation förväntas vara adekvat för vanlig
hantering av produkten
Skydda mot och exponera inte för temperaturer över 50°C

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
Inte tillämpligt.
Krävs inte
Gummihandskar
Skyddsglasögon
Lämpliga skyddskläder

Andningsskydd
Handskydd
Ögonskydd
Annat kroppsskydd än
handskydd

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstånd
Färg
Lukt
pH
Kokpunkt
Smältpunkt
Flampunkt
Brännbarhet
Självantändning
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
Ångtryck
Relativ densitet
Vattenlöslighet
Fettlöslighet
Fördelningskoefficient noktanol/vatten
Viskositet
Gasdensitet
Avdustningshastighet

Gel-vätska som blir skum vid sprayning
Cream
Mint
5 ±1
Inte tillgänglig
Inte tillgänglig
Inte tillgänglig
Förväntas inte vara brandfarlig
Förväntas inte självantända
Förväntas inte vara explosiv
Förväntas inte vara oxiderande
Inte tillgänglig
1,015±0,005
Inte tillgänglig
Inte tillgänglig
Inte tillgänglig
8000-12000 cps, Brookfield mobile RV4, 10 rpm vid 20°C±2°C
Inte tillgänglig
Inte tillgänglig

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet
Reaktivitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och
hanteringsförhållanden
Inga kända farliga reaktioner. Kan skapa CO, CO2 och NOx

11. Toxikologisk information
Akut toxicitet;

Oral LD50 (råtta)
Hud LD50
Inandning LC50
(råtta)
Hudirritation
Ögonirritation
Sensibilisering
Frätande
Toxicitet vid upprepad
dosering
Carcinogen
Mutagen
Teratogen
Reproduktionstoxicitet

Innehåller inga akuttoxiska beståndsdelar
Innehåller inga akuttoxiska beståndsdelar
Innehåller inga akuttoxiska beståndsdelar
Inte relevant – Förväntas inte vara irriterande
Inte relevant – Förväntas inte vara irriterande
Inte relevant – Förväntas inte ge upphov till sensibilisering
Förväntas inte vara frätande
Förväntas inte orsaka kroniska effekter
Inga belägg för carcinogena effekter har rapporterats
Inga belägg för mutagena effekter har rapporterats
Inga belägg för fosterskadande effekter har rapporterats
Inga beläggs för reproduktionstoxiska effekter har
rapporterats

12. Ekologisk information
Förväntas inte utgöra någon miljöfara.

13. Avfallshantering
Tillåt inte produkten att komma ned i vatten- och avloppssystem. Informera
brandmyndigheten ifall produkt kommer ut i vatten- och avloppssystem. Ifall kontaminering
av åar, älvar eller sjöar sker kontakta myndigheterna (nödnummer 112, ACOs anm.). Följ
lokala kommunala avfallshanteringsföreskrifter. Punktera inte och bränn inte förpackningen
efter användning.
ACO Hud Nordic AB är ansluten till REPA (ACOs anm.).

14. Transportinformation
Väg (ADR) och järnväg (RID):
Förpackningsklassificering
UN-nummer
Klass
Officiell transportbenämning

Packnings grupp II
1950
2.2
Aerosol, non flammable

Sjöfart (IMO)
UN-nummer
Klass
Officiell transportbenämning

1950
2.2
Aerosol, non flammable

Flyg (IATA)

UN-nummer
Klass
Officiell transportbenämning
Märkning
Cargo Aircraft only
Passenger and Cargo Aircraft

1950
2.2
Aerosol, non flammable
Non-flammable gas
Packaging instruction: 203
Packaging instruction: Y203 och 203

Flampunkt (flashpoint)

n.a.

15. Gällande bestämmelser
Produkten Silence är undantagen kraven på klassificering och märkning i överrenskommelse
med bestämmelserna i direktivet 1999/45/EC- Product regulated as a medicinal product,
cosmetic product or medical device.

16. Övrig information
Följ alla relevanta lokala och nationella lagar och regelverk.

Disclamer. Silence SDS. Chefare Ireland Limited, Ireland.

Observera att den här informationen är en översättning av leverantörens säkerhetsdatablad.
Leverantörens säkerhetsdatablad gäller som original och bifogas. Det framgår i texten när
ACO har gjort tillägg till informationen genom: (ACO anm.).

