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1. Auðkenni efnis/blöndu og framleiðanda 

Vöruheiti 

Sonax flugna og skordýrahreinsir 

vörunúmer 5332-544/-400/-500/-841/533900-050 

Notkun 

Umhirða bifreiða 

Framleiðandi 

Sonax GmbH & Co. KG  

Münchener Straße 75 

 
D-86633 Neuburg/Donau 
 
Sími (0049) 8431/53-0  Fax: (0049) 8431/53390 
Netfang: ERP@sonax.de  
 
Upplýsingar veittar í:     Sími (00 49)84 31/53-2 17 

Neyðarsímanúmer:                   0049 84 31 53-0   (aðeins á skrifstofutíma) 

2. Auðkenning hættuþátta 
Engin sérstök hætta þekkt. 

3. Samsetning/upplýsingar um innihaldsefni 

Efnafræðileg einkenni  

virk yfirborðsefni í vatni, án fosfats  

Hættuleg innihaldsefni 

 
CAS-nr.       EINECS-nr.     styrkur   hættutákn H-setningar 

Heiti hættulegs efnis 

 

78-96-6              201-162-7                <5 % C  H34 

1-aminopropan-2-ol 

 
<   5 % Xi  H41 

ójónað yfirborðsvirkt efni 
 

4. Ráðstafanir í skyndihjálp 
 

Fyrsta hjálp / almennar upplýsingar  
Farið úr menguðum fatnaði. 
 
Fyrsta hjálp / innöndun  
Engar sérstakar ráðstafanir nauðsynlegar 
 
Fyrsta hjálp / snerting við húð  
Ef efnið kemst í tæri við húð skal það þvegið af með vatni. 

 
Ráðstafanir í skyndihjálp / snerting við augu 
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Berist efnið í augu skal skola vandlega með vatni 

 
Fyrsta hjálp / inntaka efnis  
Reynið ekki að kasta upp.  
Leitið læknis. 
 

5. Ráðstafanir vegna brunavarna 
 
Viðeigandi slökkviefni  
Varan sjálf er ekki eldfim; ræða þarf slökkviaðferðir á nærliggjandi svæðum. 
 

Slökkvimiðlar sem má ekki nota af öryggisástæðum 
Engir 

 
6. Ráðstafanir vegna losunar af vangá 
 

Varúðarráðstafanir vegna umhverfis  
Losið ekki í yfirborðsvatn/grunnvatn.  
Má ekki losa í jarðvegsgrunn/jarðveg. 

 
Hreinsunaraðferðir  
Hreinsið með gleypnu efni (t.d. almennu bindiefni). 

7. Meðhöndlun og geymsla 

Meðhöndlun 

Ráðleggingar um örugga meðhöndlun 

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar ef rétt er notað. 

Ráðleggingar um bruna- og sprengivarnir  

Engar sérstakar ráðstafanir eru nauðsynlegar 

 

Geymsla 

Kröfur varðandi geymsluherbergi og ílát  

Hindra skal flæði niður í jörð. 

Ráðleggingar um geymslustað  

Má ekki geyma hjá matvælum. 

Nánari upplýsingar um geymsluaðstæður  

Má ekki frjósa. 

8. Eftirlit með snertingu/persónuhlífar 
Efni með viðmiðunarmörk fyrir váhrif í starfi sem fylgjast þarf með: 

CAS-nr.     EINECS-nr. viðmiðunarmark 
Heiti hættulegs efnis

1-aminopropan-2-ol 
78-96-6       201-162-7                 leiðbeinandi váhrif í starfi 5,8  mg/m

3 
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Persónuhlífar  
 
ekki nauðsynlegar 

Þvoið hendur fyrir vinnuhlé og eftir vinnu. 

9. Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar  

 Útlit 

Form      : Vökvi 

Litur  : litlaus 

Lykt    : einkennandi  

Gögn sem tengjast öryggi 
Suðumark 100   °c 

Kveikjumark: --- °C  
Aðferð: 

Eðlismassi við:   20°C 1,03-1,04 g/ml 

Leysni í vatni: 
við     20°C 100% 

 
pH:  (óblandað 20°C) 10,0 - 10,5 
PH gildi: 10 g/l       H²O(20°)             8,5   -   9,5 

Flæðitími með 20°C 10 - 20 sek. 
Aðferð: DIN EN ISO 2431 

 

Nánari upplýsingar 

10. Stöðugleiki og hvarfgirni 
 
Hættulegar verkanir  
Engar hættulegar verkanir þekktar. 

 

Hættuleg niðurbrotsefni  

Engin hættuleg niðurbrotsefni þekkt. 

11. Eiturefnafræðilegar upplýsingar 
Engar eiturefnafræðilegar upplýsingar eru tiltækar. 

12. Vistfræðilegar upplýsingar 

Yfirborðsvirku efnin í vörunni uppfylla skilyrði reglugerðar  

Evrópusambandsins um þvottaefni ( EC/648/2004 ) um fullan  

lífbrjótanleika yfirborðsvirkra efna í þvottaefnum. 

 

Losið vöruna ekki eftirlitslaust út í umhverfið. 
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13. Ráðleggingar um förgun 

Förgun / vara 
Í samræmi við reglur um flokkaðan úrgang verður að fara með efnið  

á viðurkennda móttökustöð fyrir flokkaðan úrgang eða á sorpeyðingarstöð. 

Kóti 

20 01 30 

Förgun / mengaðar umbúðir 15 01 02 

14. Upplýsingar um flutning 

Flokkast ekki sem hættulegur varningur samkvæmt GGVS/GGVE, RID/ADR, 

ADNR, IMDG, IATA-DGR 

15. Upplýsingar um reglur 

Merking 
Ekki er krafist varnaðarmerkis á vöruna til samræmis við tilskipanir  

ESB/viðkomandi landslög. 

Hættutákn 

H-setningar 

Ö-setningar  

Ö2 Geymist þar sem börn ná ekki til. 

 Vatnshættuflokkur / heimild ( aðeins Þýskaland)  

Aðrar reglugerðir, takmarkanir og bannreglur 

16. Aðrar upplýsingar 

Listi yfir H-setningar/orðalag hráefnanna sem flokkuð eru undir 
lið 3 
H34 Veldur bruna. 
H41 Hætta á alvarlegum augnskaða 

Öll gögn eru byggð á núverandi vitneskju okkar og upplýsingum. Þeim er ætlað 

að lýsa vörum okkar með tilliti til öryggiskrafna og þau fela því ekki í sér ábyrgð 

á tilteknum gæðum. 
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