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1.  IDENTIFIKATION AV ÄMNE / ANVÄNDNING OCH FÖRETAGET 

  
1.1 Produktidentifierare 
 
 Handelsnamn: Foam Filter Treatment Liquid 
 Produktnummer: 60916, 60901 

 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som rekommenderas 
mot 
 
 Produktanvändning: 

 
Begränsningar för användning: 

Foam Filter Treatment Liquid 
 
Ingen känd 
 

 
1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet 
 Tillverkare: Maxima Racing Oils 

9266 Abraham Way 
Santee, CA 92071 
USA 

 Information telefonnummer: +1 619 449 5000 
 E-post: info@maximausa.com 

 
1.4 Nödtelefonnummer 
 Information om akut spill: I USA: CHEMTREC +1 703 527 3887 (24 timmar) 

Utanför USA: +1 619 449 5000 
 

2.  FARLIGA EGENSKAPER 

 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

 
GHS / CLP (1272/2008) Klassificering: 
Brandfarlig vätskekategori 2 (H225) 
Aspirationstoxicitet kategori 1 (H304) 
Hudirritation kategori 2 (H315) 
Specifik organtoxicitet Enstaka exponering kategori 3 (H336) 
Vatten Kronisk Kategori 2 H411 
 
 
 

2.2 Etikettelement 
FARA 
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Contains light aliphatic solvent naphtha. 
 
 
 

Faroangivelser Skyddsfraser 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i 
luftvägarna. 
H315 Orsakar hudirritation. 
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel. 
H411 Giftigt för vattenlevande liv med långvariga 
effekter. 
 

P101 Om medicinsk rådgivning behövs, ha 
produktbehållare eller etikett till hands. 
P102 Förvaras utom räckhåll för barn. 
P210 Förvaras åtskilt från värme, gnistor, öppna lågor 
och heta ytor. Ingen rökning. 
P233 Håll behållaren tätt stängd. 
P243 Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk 
urladdning. 
P261 Undvik inandning av dimma, ångor eller spray. 
P264 Tvätta noggrant efter hantering. 
P271 Använd endast utomhus eller i ett väl ventilerat 
område. 
P273 Undvik utsläpp till miljön. 
P280 Använd skyddshandskar och ögonskydd. 
P301 + P310 OM SVÄLJNING: Ring omedelbart ett 
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. 
P331 Framkalla INTE kräkningar. 
P303 + P361 + P353 OM HUD (eller hår): Avlägsna 
omedelbart alla förorenade kläder. Skölj huden med 
vatten. 
P332 + P313 Om hudirritation uppstår: Sök läkare. 
P362 + P364 Ta bort förorenade kläder och tvätta den 
innan återanvändning. 
P304 + P340 OM INNÅND: Flytta personen till frisk luft 
och hålla bekväm för andning. 
P312 Ring ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller 
läkare om du känner dig illa. 
P370 + P378 Vid brand: Använd koldioxid, skum eller 
torr kemikalie för att släcka. 
P391 Samla upp spill. 
P403 + P235 Förvaras på ett väl ventilerat ställe. Håll 
sval. Håll behållaren tätt stängd. 
P405 Förvara inlåst. 
P501 Dispose of contents and container in accordance 
with local and national regulations 

 

 
2.3 Andra faror: Inga 
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VSNITT 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

 
3.2 Blandning 
 

Kemiskt namn CAS#   EINECS# GHS / CLP klassificering % w/w 

Lätt alifatisk 
lösningsmedelsnafta 
 

64742-89-8 265-192-2 

Flam. Vätska 2 H225 
Asp. Tox. 1 H304 
Hudirrit. 2 H315 
STOT SE 3 H336 
Vatten Kronisk  2 H411 
 

30-60 

Butenpolymer 9003-29-6 500-004-7 Ej farligt 15-25 

Mycket raffinerad mineralolja 64742-89-8 265-192-2 Skin Irrit 2 H315 10-20 

 
Den exakta procentsatsen och sammansättningen hålls kvar som en handelshemlighet 
 
 

AVSNITT 4: FÖRSTA HJÄLPEN  

 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

 
 Ögon: Skölj ögonen med stora mängder vatten och håll ögonlocken isär. Sök läkare om irritation utvecklas 

eller kvarstår 
Hud: Ta bort förorenade kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Om irritation eller symptom 
utvecklas, kontakta läkare. Tvätta kläder innan de används igen. 
Inandning Flytta omedelbart till frisk luft. Om andningen är svår måste kvalificerad personal administrera 
syre. Om andningen har slutat, administrera konstgjord andning. Sök läkare. 
Förtäring: Fara vid aspiration. Framkalla inte kräkningar. Skölj munnen med vatten om du är medveten. Ge 
aldrig någonting via munnen till en medvetslös eller krampaktig person. Om kräkningar inträffar spontant, håll 
huvudet under höfterna för att förhindra sug in i lungorna. Sök omedelbar läkare. 
 

 
4.2 Viktigaste symtom och effekter, både akuta och försenade: Kan orsaka ögonirritation. Orsakar 
hudirritation. Inandning av ångor eller dimma kan orsaka andningsirritation och effekter i centrala nervsystemet 
såsom huvudvärk, yrsel, dåsighet, illamående och medvetslöshet. Fara vid aspiration: Farligt eller dödligt vid 
förtäring. Aspiration som önskar svälja eller kräkas kan orsaka lungskador. 
 

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk vård och specialbehandling som behövs: Sök omedelbar läkare vid 
förtäring. 
 

 
  

AVSNITT 5: BRAND OCH EXPLOSIONSDATA  
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5.1 Släckmedel: Använd koldioxid, alkoholskum eller torra kemikalier. Vatten kan vara ineffektivt men kan 
användas för att kyla utsatta behållare och strukturer och sprida brandfarliga ångor 
. 
 

5.2 Särskilda faror som orsakas av ämnet eller blandningen 
 Ovanliga brand- och explosionsrisker: Denna produkt är mycket brandfarlig och bildar explosiva blandningar 

med luft. Ångor är tyngre än luft och kommer att färdas längs ytorna till fjärrkontroll av antändningskällor 
och blinkar tillbaka. Stängda behållare kan explodera om de utsätts för extrem värme. 

 Förbränningsprodukter: Förbränning kan producera kol- och svaveloxider. 
 

5.3 Råd för brandmän:  
 Särskilda brandbekämpningsåtgärder: Brandmän bör bära full nödutrustning och en godkänd 

andningsapparat med positivt tryck. Kyl exponerade intakta behållare med vatten. 
 

 

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 
6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden: Evakuera spillområdet och hålla 
oskyddad personal borta. Ta bort alla antändningskällor. Ventilera området med explosionssäker utrustning. 
Använd lämpliga skyddskläder. Se även: ”Personligt skydd” avsnitt 8. 
 
6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder: Undvik utsläpp i miljön. Rapportera spill som krävs enligt lokala och 
federala bestämmelser 
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och rengöring: Förvara och samla med inerta absorberande material 
och placera i lämpliga behållare för bortskaffande. Använd icke-gnistrande verktyg och utrustning. Om spill inte 
antänds, använd vattenspray för att sprida ångorna och skydda personal som försöker stoppa läckan. Se till att 
insamlat material hanteras i enlighet med avsnitt 13 "Avfallshantering". 
 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 för information om 
bortskaffande. 
 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 

 
7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering: Undvik kontakt med ögon, hud och kläder. Andas inte in ångor eller 
dimma. Använd skyddskläder och utrustning. Använd endast med tillräcklig ventilation. Tvätta noggrant med tvål 
och vatten efter hantering. Håll behållarna stängda när de inte används. Håll dig borta från värme, gnistor, lågor 
och alla andra antändningskällor. Tillåt inte rökning vid användning eller förvaring. 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvara i ett svalt, torrt, väl ventilerat område 
borta från värme, direkt solljus och alla antändningskällor. Förvara i enlighet med föreskrifter för lagring av 
brandfarliga vätskor. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och andra inkompatibla material. Skydda mot fysiska 
skador. 
 
7.3 Specifik slutanvändning: Inga angivna 
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AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 

 
 
8.1 Kontrollparametrar: Se landsspecifik lagstiftning för specifika krav där de inte anges nedan. 
 

    Kemiskt namn       Exponeringsgränser 

Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta 100 ppm TWA ACGIH TLV (som Stoddard-lösningsmedel) 

Butenpolymer Ingen etablerad 

Mycket raffinerad mineralolja 5 mg / m3 TWA ACGIH TLV (inhalerbar fraktion) 

 
8.2 Exponeringskontroller: 

 Lämpliga tekniska kontroller: Använd med tillräcklig lokal avgasventilation för att bibehålla exponeringar 
under exponeringsgränserna. Använd explosionssäker utrustning vid behov. 
Andningsskydd: Om exponeringsgränserna överskrids, bör en godkänd organisk ångångar användas som är 
lämplig för föroreningarnas form och koncentration. Val av andningsskydd beror på förorenande typ, form 
och koncentration. Välj i enlighet med gällande föreskrifter och god industriell hygienpraxis. 
Hudskydd: Bär ogenomträngliga handskar som teflon eller Viton i enlighet med EN 374 för att undvika 
hudkontakt. Skyddskläder vid behov för att undvika hudkontakt och kontaminering av personliga kläder. 
Lämplig tvätt bör finnas tillgänglig på arbetsområdet. Förorenade kläder ska tas bort och tvättas innan de 
används igen. 
Ögonskydd: Använd kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon i enlighet med EN 166 för att undvika 
ögonkontakt. 
Annan skyddsutrustning: Ingen bör behövas under normala användningsförhållanden. I Europa följ EN 
13034. 
 

 

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Utseende Flytande 
Färg Blå 
Odör Kolväte lukt 
Lukttröskel Ingen data tillgänglig 
pH Ingen data tillgänglig 
Frys punkt Ingen data tillgänglig 
Kokpunkt > 118-150 ° C (> 244-302 ° F) (lätt alifatisk lösningsmedelsnafta) 
Blixt punkt 14-18 ° C (57-64 ° F) (lätt alifatisk lösningsmedelsnafta) 
Förångningshastighet Ingen data tillgänglig 
Brandfarlighet (fast, gas) Inte tillämpbar 
Övre explosionsgräns 7,0% (lätt alifatisk lösningsmedelsnafta) 
Nedre explosionsgräns 0,9% (lätt alifatisk lösningsmedelsnafta) 
Ångtryck 80 hPa @ 38 ° C / 4,1 kPa @ 20 ° C 
Ångdensitet (luft = 1) > 2 
Relativ densitet 0,75 vid 15,6 ° C 
löslighet Lösligt i kolväten; olöslig i vatten 
Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten Ingen data tillgänglig 
Auto tändningstemperatur > 302 ° C (> 608 ° F) (lätt alifatisk lösningsmedelsnafta) 
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Nedbrytningstemperatur Ingen data tillgänglig 
Flyktiga organiska föreningar (VOC) Ingen data tillgänglig 
Viskositet Ingen data tillgänglig 

 
9.2 Annan information: Ingen tillgänglig 
 
  

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 

 
10.1 Reaktivitet: förväntas inte vara reaktiv. 
 
10.2 Kemisk stabilitet: Stabil. 
 
10.3 Möjlighet till farliga reaktioner: Inga kända. 
 
10.4 Förhållanden som ska undvikas: Förvaras åtskilt från värme, gnistor, lågor och alla andra antändningskällor. 
 
10.5 Oförenliga material: Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. 
 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Termisk sönderdelning kan producera kol- och svaveloxider. 
 
 
 

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 
11.1 Information om toxikologiska effekter: 
 
Potentiella Hälsoeffekter: 

 Ögonkontakt: Kan orsaka irritation med rodnad och rivning. 
Hudkontakt: Orsakar irritation med rodnad och torkning av huden. 
Inandning: Inandning av ångor kan orsaka slemhinnor och andningsirritation och depression i centrala 
nervsystemet med symtom på huvudvärk, yrsel, svimmelhet, missbruk, illamående, kräkningar, desorientation, 
dumhet och medvetslös. 
Förtäring: Förtäring kan orsaka slemhinnor och gastrointestinal irritation och depression i nervsystemet med 
symtom på huvudvärk, yrsel, illamående, narkos och medvetslöshet. Aspiration i lungorna vid förtäring eller 
kräkningar kan orsaka allvarliga lungskador som kan vara dödliga. 

 

 
Akuta toxicitetsvärden: 
Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta: Oral råtta LD50> 5000 mg / kg, Inhalationsråttor LC50> 20 ml / L, Dermal kanin 
LD50> 2000 mg / kg 
Butenpolymer: Inga toxicitetsdata tillgängliga 
Mycket raffinerad mineralolja: Oral råtta LD50> 5000 mg / kg, inandning råtta LC50> 5,52 mg / L / 4 timmar, 
Dermal kanin LD50> 5000 mg / kg 
 
Hudkorrosion / irritation Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta orsakar hudirritation hos kaniner 
.  
Ögonskador / irritation: Inga data tillgängliga för blandningen. Komponenter är inte ögonirriterande. 
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Andningsirritation: Inga data tillgängliga för blandningen. Komponenter är inte andningsirriterande. 
 
Andningssensibilisering: Inga data tillgängliga för blandningen. Komponenter är inte andnings sensibiliserande. 
 
Hudkänslighet: Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta var negativ i ett Buehler-test hos marsvin. 
 
Mutagenicitet hos kimceller: Inga data tillgängliga för blandningen. Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta var negativ i 
AMES-testet och däggdjurscellgenmutationsanalys. 
 
Cancerframkallande egenskaper: Ingen av komponenterna i denna produkt som är närvarande vid 0,1% eller 
högre listas som cancerframkallande av IARC, NTP eller EU CLP. 
 
Reproduktionstoxicitet: Inga data tillgängliga för blandningen. Ingen av komponenterna har visat sig orsaka 
reproduktionstoxicitet eller utvecklingstoxicitet. 
 
Specifik organtoxicitet: 
Enkel exponering: Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta har visat sig orsaka centrala nerveffekter hos människor 

 
Upprepad exponering: Ingen information tillgänglig 
 
Aspiration Hazard: Denna produkt uppfyller kriterierna för en aspirationsrisk. 
 
 

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION  

 
12.1 Giftighet 
Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta: 96 timmar LL50 Oncorhynchus mykiss 10 mg / L, 48 timmar EL50 daphnia magna 
4,5 mg / L, 72 timmar EL50 Pseudokirchneriella subcapitata 3,1 mg / L 
Butenpolymer: Ingen tillgänglig 
Highly Refined Mineral Oil: 96 hr LL50 Pimephales promelas >100 mg/L, 48 hr EL50 daphnia magna >10,000 mg/L 
 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet: Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta är lätt biologiskt nedbrytbar 
 
12.3 Bioackumuleringspotential: Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta har potential att bioackumuleras. 
 
12.4 Mobilitet i jord: Lätt alifatisk lösningsmedelsnafta förväntas absorberas i jorden och inte vara rörlig. 
 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning: Komponenter uppfyller inte kriterierna för PBT eller vPvB. 
 
12.6 Andra negativa effekter: Inga kända 
 
 
 

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 

 
13.1 Metoder för avfallshantering: Avfallshanteras i enlighet med alla lokala och federala bestämmelser 
.  
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION  

 

 14.1 FN-
nummer 

14.2 FN: s korrekt 
fraktnamn 

14.3 Risk 
Klass (er) 

14.4 
Förpacknings
grupp 

14.5 Miljörisker 

US DOT UN1268 Petroleum Distillates n.o.s.  3 PGII  

Canadian TDG UN1268 Petroleumdestillat n.o.s. 3 PGII  

EU ADR/RID UN1268 Petroleumdestillat n.o.s. 3 PGII  

IMDG UN1268 Petroleumdestillat n.o.s. 3 PGII  

IATA/ICAO UN1268 Petroleumdestillat n.o.s. 3 PGII  

 
Obs: Denna produkt kan levereras som en begränsad mängd om förpackningen uppfyller kraven. 
 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Inga kända 
 
 
14.7 Transport i bulk Enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillämpligt - produkten transporteras 
endast i förpackad form 
 

AVSNITT 15: GÄLLANDE INFORMATION  

 
 
15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagstiftning som är specifikt för ämnet eller blandningen: 
Detta säkerhetsdatablad överensstämmer med förordning (EU) nr 1907/2006 och 2015/830.Etikett i enlighet med 
förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP). 
 

Kemiska lager    

Lag för kontroll av toxiska ämnen: Alla komponenter i denna produkt listas i TSCA: s inventering 
Kanadensisk CEPA: Alla komponenter är listade på den kanadensiska DSL. 
EU EINECS: Alla komponenter är listade i EINECS inventering. 
Australien: Alla komponenter är listade i AICS-inventeringen. . 
Kina: Alla komponenter är listade i den kinesiska kemiska inventeringen. 
Filippinerna: Alla komponenter listas i det filippinska inventeringen. 
Korea: Alla komponenter är listade i den koreanska befintliga kemikalieinventariet 
Japan: Alla komponenter är listade i Japan-inventeringen av befintliga kemikalier. 

AVSNITT 16: ÖVRIG INFORMATION  

 
 
Ersätter: version 1.0 
Datum uppdaterat: 21 december 2017 
Sammanfattning av revisionen: 
5/29/17: Nytt dokument 
12/21/17: Uppdaterad nödtelefonnummer # 
 
GHS-klassificering för referens (se avsnitt 2 och 3): 
Flam Liq 2 Brandfarlig flytande kategori 2 



 SÄKERHETSDATABLAD 
Sida 9 of 9 

 

 FOAM FILTER TREATMENT LIQUID  
Version: 1.1 

Släppte: 2017-05-29  Omarbetad: 2017-12-21 

9 of 9 

Asp. Tox. 1 Aspiration Hazard Category 1 
Skin Irrit 2 Skin Irritation Category 2 
STOT SE 3 Specifik Målorgan Toxicitet Enkel exponering kategori 3 
Vatten Kronisk 2 Vatten Kronisk Kategori 2 
 
H226 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring och kommer in i luftvägarna 
H315 Orsakar hudirritation. 
H336 Kan orsaka dåsighet eller yrsel. 
H411 Giftigt för vattenlevande liv med långvariga effekter 
==================================================================================== 
Ovanstående information är baserad på de uppgifter som vi är medvetna om och tros vara korrekta från och med 
datumet för detta. Eftersom denna information kan tillämpas under förhållanden som ligger utanför vår kontroll 
och med vilka vi kanske är okända och eftersom data som görs tillgängliga efter datumet härom kan antyda 
ändringar av informationen, tar vi inget ansvar för resultaten av dess användning. Denna information tillhandahålls 
under förutsättning att den person som tar emot den ska göra sin egen bedömning av materialets lämplighet för 
hans specifika syfte. 
 


