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

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn : Super Glider spray
Förångningsanordning : Aerosol

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

Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk
Användning av ämnet eller beredningen : Smörjmedel

Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för nödsituationer Kommentar

Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500
171 76 Stockholm

010-456 6700
112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 
Aerosol 1 H222;H229 
Fulltext för klassificeringskategorier och H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa

Faropiktogram (CLP) :

GHS02
Signalord (CLP) : Fara
Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol.

H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Skyddsangivelser (CLP) : P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. — Rökning förbjuden.

P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251 - Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P403 - Förvaras på väl ventilerad plats.

EUH-fraser : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

2.3. Andra faror
Andra faror som inte orsakar klassificering : Inga under normala förhållanden.
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen
Ej tillämplig

AS TERJAN
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3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning Konc.
(% w/w)

Klassificering enligt förordning (EG) 
1272/2008 [CLP]

butan
(Anmärkning C)(Anmärkning U)

(CAS nr) 106-97-8
(EC nr) 203-448-7
(Index nr) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119474691-32

40 – 70 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Liq.), H280

isobutan
(Anmärkning C)(Anmärkning U)

(CAS nr) 75-28-5
(EC nr) 200-857-2
(Index nr) 601-004-00-0
(REACH-nr) 01-2119485395-27

40 – 70 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas

propan
(Anmärkning U)

(CAS nr) 74-98-6
(EC nr) 200-827-9
(Index nr) 601-003-00-5
(REACH-nr) 01-2119486944-21

40 – 70 Flam. Gas 1A, H220
Press. Gas (Comp.), H280

Anmärkning C : Vissa organiska ämnen kan släppas ut på marknaden antingen som givna isomerer eller som en blandning av flera isomerer. 
Leverantören måste då ange på etiketten om ämnet är en specifik isomer eller en blandning av isomerer.
Anmärkning U (tabell 3): Gaser som släpps ut på marknaden måste vara klassificerade som ”Gaser under tryck” i någon av grupperna 
komprimerad gas, kondenserad gas, kyld kondenserad gas eller löst gas. Grupptillhörigheten avgörs av gasens fysikaliska tillstånd i förpackningen 
och måste alltså bestämmas från fall till fall.
För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen allmän : Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag 

etiketten).
Första hjälpen efter inandning : Låt den berörda personen andas frisk luft. Se till att den skadade personen får vila.
Första hjälpen efter hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj 

med varmt vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Uppsök läkare om ögonbesvär som smärta och röda ögon 

kvarstår.
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Sök läkarhjälp vid obehag.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter efter inandning : Hög ångkoncentration kan framkalla: huvudvärk, illamående, yrsel.
Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka måttlig irritation.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Kan orsaka svag irritation.
Symptom/effekter efter förtäring : Förtäring anses vara av mindre risk p.g.a. att produkten levereras i aerosolbehållare.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt. Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. Skum. Torrt pulver. CO2. Vattenridå. Sand. 

Om möjligt avlägsnas produkten från brandplatsen eller avkyls med vatten.
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.
Explosionsrisk : Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Vid stark uppvärmning bildas 

övertryck, som kan leda till explosionsartad sprängning av förpackningen.
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök. CO2. Kolmonoxid.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Släckinstruktioner : Använd vattenspray eller dimma för att kyla ned exponerade behållare. Iakttag försiktighet 

vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade. Låt inte (överblivet) 
släckvatten komma ut i omgivningen.

Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd 
(EN137).
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder : Inga öppna lågor, rökning förbjuden. Undvik lågor ovh gnistor. Eliminera alla 

antändningskällor. Var särskilt noga med att undvika statisk elektricitet. Använd gnistfria 
verktyg. Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.
Planeringar för nödfall : Ventilera området.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt 
vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetoder : Torka upp utsläpp med inerta fasta ämnen som lera eller kiselgur så snart som möjligt. 

Samla upp spill. Förvaras åtskilt från andra material. Spola området med vatten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder. För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Skyddsåtgärder för säker hantering : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. 

Rökning förbjuden. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Förhindra 
uppkomst av statisk elektricitet. Se till att ventilationen är god i processområdet för att 
förhindra ångbildning. Använd lämplig skyddsutrustning - se avsnitt 8. Tvätta händer och 
andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och 
efter arbetets slut.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för 

temperaturer över 50 °C/122 °F. Skydda mot frost.
Oförenliga material : Antändningskällor. Direkt solljus. Se sektion 10 om inkompatibla material.
Lagringstemperatur : 5 – 40 °C

7.3. Specifik slutanvändning
Endast för professionellt bruk. Materiale för tandvård.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Överskrid inte de yrkeshygieniska gränsvärdena (OEL).
 

Handskydd:

Använd skyddshandskar. Handskar i nitrilgummi. Skyddshandskar i butylgummi. Materialtjocklek: >0,10mm. Genombrottstid: 6 (> 480 minuter). 
STANDARD EN 374.

Skyddsglasögon:

Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen. STANDARD EN 166.
 

Andningsskydd:

Inget krav om tillräcklig ventilation. Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Bär en andningsmask som överensstämmer med 
EN140 med typ A/P2-filter eller bättre
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Annan information:
Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning. Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål 
före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Personlig skyddsutrustning ska väljas i enlighet med CEN-standarderna och efter 
diskussion med leverantören av skyddsutrustningen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd : Vätska
Utseende : Aerosol.
Färg : Färglös.
Lukt : Ingen.
Luktgräns : Ej relevant.
pH : Ej bestämd.
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Ej bestämd.
Smältpunkt : Ej bestämd.
Fryspunkt : Ej bestämd.
Kokpunkt : Ej bestämd.
Flampunkt : Ej bestämd.
Kritiskt temperatur : Ej bestämd.
Självantändningstemperatur : Ej bestämd.
Sönderfalltemperatur : Ej bestämd.
Brännbarhet (fast, gas) : Inga data tillgängliga
Ångtryck : Ej bestämd.
Ångtryck vid 50 °C : Ej bestämd.
Kritiskt tryck : Ej bestämd.
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Ej bestämd.
Relativ densitet : Ej bestämd.
Densitet : Ej bestämd.
Löslighet : Löslig med vatten.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Pow)

: Ej relevant.

Viskositet, kinematisk : Ej bestämd.
Viskositet, dynamisk : Ej bestämd.
Explosiva egenskaper : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Brandfrämjande egenskaper : Extremt brandfarlig aerosol.
Explosionsgränser : Ej bestämd.

9.2. Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner
Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.

10.4. Förhållanden som ska undvikas
Direkt solljus. Undvik lågor ovh gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

10.5. Oförenliga material
Ingen kända.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

butan (106-97-8)

LC50 Inandning - Råtta 658 mg/l/4u LC50 Inandning - Råtta (Ångor)

isobutan (75-28-5)

LC50 Inandning - Råtta (Ångor) 1237 mg/l/4u 2t

propan (74-98-6)

LD50 oral råtta 5000 mg/kg

LC50 Inandning - Råtta (Ångor) 1237 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH: Ej bestämd.

Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat

pH: Ej bestämd.
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Cancerogenicitet : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Super Glider spray 

Förångningsanordning Aerosol

Viskositet, kinematisk Ej bestämd.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

butan (106-97-8)

LC50 - Fisk [1] 24,11 mg/l (96 timmar)

EC50 - Krebsdyr [1] 14,22 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)

ErC50 alger 7,71 mg/l (96 timmar)

isobutan (75-28-5)

LC50 - Fisk [1] 9,89 mg/l

EC50 - Krebsdyr [1] 8,96 mg/l
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propan (74-98-6)

LC50 - Fisk [1] 16,9 g/l 96 hours

EC50 - Krebsdyr [1] 16,3 g/l (48 timmar - Daphnia magna)

ErC50 alger 11,3 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Super Glider spray 

Persistens och nedbrytbarhet Produkten är lätt bionedbrytbar.

isobutan (75-28-5)

Biologisk nedbrytning 100 % 385,5 h

12.3. Bioackumuleringsförmåga
Super Glider spray 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) Ej relevant.

Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering väntas.

butan (106-97-8)

BCF - Fisk [1] 33,88

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 2,89

isobutan (75-28-5)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 26,92

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 2,82

propan (74-98-6)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 13,18

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 2,36

12.4. Rörlighet i jord
Super Glider spray 

EKOLOGI - jord/mark Inga data tillgängliga.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Super Glider spray 

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter : Ingen kända.
Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Lokala föreskrifter (avfall) : Hantera som farligt avfall.
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 

sorteringsanvisningar.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning

: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. 
Innehållet/behållaren lämnas till uppsamlingsplats för farligt avfall och specialavfall.

Ytterligare Information : Den angivna EWC-kod är ett förslag, och är beroende av hur avfallet bildas. 
Avfallsklassificering är alltid slutanvändarens ansvar.

EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön.
Europeisk avfallsförteckning : 16 05 04* - Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation
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I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950

14.2. Officiell transportbenämning

AEROSOLER (butan ; isobutan 
; propan)

AEROSOLS (butane ; 
isobutane ; propane)

Aerosols, flammable (butane ; 
isobutane ; propane)

AEROSOLER (butan ; isobutan 
; propan)

AEROSOLER (butan ; isobutan 
; propan)

14.3. Faroklass för transport

2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej
Marin förorening : Nej

Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej Miljöfarlig : Nej

Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Vägtransport
Klassificeringskod (ADR) : 5F 
Särbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADR) : 1l
Reducerade mängder (ADR) : E0

Sjötransport
Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959
EMS-nr. (Brand) : F-D
EMS-nr. (Utsläpp) : S-U

Flygtransport
PCA Undantagna mängder (IATA) : E0
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203
Specialbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802

Insjötransport
Klassificeringskod (ADN) : 5F 
Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADN) : 1 L
Reducerade mängder (ADN) : E0

Järnvägstransport
Specialbestämmelse (RID) : 190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (RID) : 1L
Reducerade mängder (RID) : E0
HIN-nummer (RID) : 23

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier.
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Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar

Nationella föreskrifter
EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2017:7, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 
2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska 
arbetsmiljörisker 2014:43 / 2018:2.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

SDS ID : 305310
Datakällor : EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2017:7, 

SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska 
gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 / 
2018:2.

Annan information : Ingen.

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Aerosol 1 Aerosol, kategori 1

Flam. Gas 1A Brandfarliga gaser, kategori 1A

Press. Gas Gaser under tryck

Press. Gas (Comp.) Gaser under tryck : Komprimerad gas

Press. Gas (Liq.) Gaser under tryck : Kondenserad gas

H220 Extremt brandfarlig gas.

H222 Extremt brandfarlig aerosol.

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


