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= Skadlig/Harmful  = Hälsofarlig/Unhealthy  = Brandfara/Risk of fire 
 

= Frätande/Corrosive  = Miljöfarliga/Harmful to the environment = Länk till säkerhetsdatablad / 
             Link to Safety Data Sheet 

 

 

Produktnamn / 
Product name 

Användningsområde / Area of usage Senaste SDB / 
Latest SDS 

Klassificering Farosymbol / 
Classification Hazard symbol 

Alimak Cog Grease 
Item no. 3001396-108 

Alimak Smörjmedel / 
Alimak Grease 

2015-11-02 

 

ENVIROSYS BIO Kedjesmörjning 
Item no. 770259 

Smörjmedel filled in pump artnr 990161 /  
Grease in pump item no 990161 

2013-01-22  

LGEP 2 Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR 

2017-10-02  

LGEV 2 Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR 

2017-04-25  

LGFP 2 Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR 

2018-02-02  

LGHB 2 
Item no. 770183 

Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR  

2018-05-31  
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Produktnamn / 
Product name 

Användningsområde / Area of usage Senaste SDB / 
Latest SDS 

Klassificering Farosymbol / 
Classification Hazard symbol 

LGHP 2 Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR 

2017-12-17 

 

LGLS 0 Smörjfett i pumpar och slang från 
Safematic / Grease in pumps and hoses 
from Safematic 

2015-05-26  

LGMT 3      Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR 

2018-03-11  

LGWA 2 
Item no. 770125 

Smörjmedel används i TLMR /  
Grease used in TLMR  

2018-06-01  

Loctite 542 
Item no. 105173 

Hydrauliktätning / 
Hydraulic seal 

2015-05-23 
 

 

LUB200 
Item no. LUB.200.5 

Skärolja /  
Cutting oil 

2008-02-18  

Meisselpaste 
Item no. 542-34047-1, 642-37608-1 

Smörjmedel /  
Grease Lincoln 

2015-06-19 

 

Mobil Chassis Grease LBZ 
Item no. LBZ 

Flytfett /  
Grease 

2008-10-17  

Mobilith SHC 007 
Item no. Mobilith SHC 007 

Flytfett artnr 990126 / 
Grease item no. 990126 

2017-04-19  

Multifak EP 2 
Preem Petroleum AB 
Item no. HL0003001, HL9712001 

Texaco smörjfett för chassismörjning / 
Texaco grease 

2015-01-22  
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Produktnamn / 
Product name 

Användningsområde / Area of usage Senaste SDB / 
Latest SDS 

Klassificering Farosymbol / 
Classification Hazard symbol 

Renocal FN 745/94 Smörjfett i pumpar och Ø8,6mm-slang 
från Lincoln / 
Grease in pumps and Ø8,6mm-hoses 
from Lincoln 

2015-01-16  

Renolit Duraplex EP 2 
Item no. 542-34048-2, 642-37609-2, 
542-34374-1, 642-37609-4 

Smörjfett Lincoln / 
Grease Lincoln 

2015-07-27 
 

 

Renolit FWA 120 Lincoln Smörjfett i Ø6mm-slang från Lincoln / 
Grease Ø6mm-hoses from Lincoln 

2015-04-09  

Shell Gadus S3 
Univar AB 
Item no. SRS4000 

Epiroc fett /  
Epiroc grease 

2016-04-26 
 

 

Surstik Winter 
Item no. WM3505730 

Alimak smörjmedel / 
Alimak grease 

2017-04-28 
 

 

Terostat, TerosonMS 2K 9399 
Item no. 402865 

Lim /  
Glue 

2016-02-22  

Terostat, Teroson 450 
Item no. 432791 

Primer 2016-06-23 

 

Turmopast MC 2, Lubcon 
Item no. 542-34373-1, 642-37636-2 

Smörjfett Lincoln / 
Grease Lincoln 

2014-08-13 
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AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLAN DNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET    
 
1.1 Produktbeteckning   Alimak Cog Grease 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av äm net eller blandningen och användningar som det 
avråds från    
Användningsområden: Smörjmedel 
 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Leverantör:  ALIMAK HEK AB, Avd. Spare parts department 
Adress:   P.O. Box 720 
                  931 27 SKELLEFTEÅ, Sweden 
Telefon:   +46 (0)910-87 000 
Fax:  +46 910 56690       
Hemsida:   info@alimakhek.com e-mail:  info.alimak@alimakhek.com 
 
Kontaktperson:  Christer Lundström, tel: +46 910 87 000 
 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
Telefon:        Nödtelefon Nr. (Giftinformationscentralen)  +46 8 33 12 31 

eller Nationellt Nödinformationscentrum för Sverige +46 112 
 

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER        
  
22..11  KKllaassssii ff iicceerr iinngg  aavv  äämmnneett   eell lleerr   bbllaannddnniinnggeenn  
SSkkiinn  sseennss..  11,,  HH331177  
AAqquuaattiicc  CChhrroonniicc  33,,  HH441122  
  
22..22  MMäärrkknniinnggssuuppppggii ff tteerr  
FFaarrooppiikkttooggrraamm  
  

  
  
SSiiggnnaalloorrdd::  VVaarrnniinngg   
  
FFaarrooaannggiivveellsseerr  
HH331177  KKaann  oorrssaakkaa  aalllleerrggiisskk  hhuuddrreeaakkttiioonn  
HH441122  SSkkaaddlliiggaa  llåånnggttiiddsseeffffeekktteerr  fföörr  vvaatttteennlleevvaannddee  oorrggaanniissmmeerr  
  
SSkkyyddddssaannggiivveellsseerr  
PP228800  AAnnvväänndd  sskkyyddddsshhaannddsskkaarr  oocchh  ööggoonnsskkyydddd//aannssiikkttsssskkyydddd  
PP227733  UUnnddvviikk  uuttssllääpppp  ttiillll  mmiilljjöönn  
PP330022++PP335522  VViidd  hhuuddkkoonnttaakktt::  TTvväättttaa  mmeedd  mmyycckkeett  ttvvååll  oocchh  vvaatttteenn  
PP333333++PP331133  VViidd  hhuuddiirrrriittaattiioonn  eelllleerr  uuttssllaagg::  SSöökk  llääkkaarrhhjjäällpp  
PP550011  IInnnneehhåålllleett//bbeehhåållllaarreenn  lläämmnnaass  ttiillll  eenn  ggooddkkäänndd  aavvffaallllssaannllääggggnniinngg  
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IInnnneehhååll lleerr  
RReeaakkttiioonnsspprroodduukktteerr  aavv  bbiiss((22--mmeettyyllppeennttaann--22--yyll))  ddiittiiooffoossffoorrssyyrraa  mmeedd  ffoossffoorrooxxiidd,,  pprrooppyylleennooxxiidd  oocchh  aammiinneerr,,  
CC1122--1144  aallkkyyll  ((ggrreennaadd)),,  Zinkdialkylditiofosfat, A, α´-propendinitrilodi-o-kresol   
  
22..33  AAnnddrraa  ffaarroorr  
PPrroodduukktteenn  bbeeddöömmss  eejj  iinnnneehhåållllaa  nnååggrraa  äämmnneenn  ssoomm  uuppppffyylllleerr  kkrriitteerriieerrnnaa  fföörr  aatttt  kkllaassssiiffiicceerraass  ssoomm  PPBBTT--  eelllleerr  
vvPPvvBB--äämmnneenn..  
  

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/INFO RMATION OM BESTÅNDSDELAR  
  
33..22  BBllaannddnniinnggaarr   
ÄÄmmnnee  CCAASS--nnrr  

EEGG--nnrr  
RReegg--nnrr  

KKoonncc..  %%  FFaarrookkllaasssseerr  &&  
kkaatteeggoorriikkooddeerr  

FFaarrooaannggiivveellsseerr  **  

RReeaakkttiioonnsspprroodduukktteerr  aavv  
bbiiss  ((22--mmeettyyllppeennttaann--22--yyll))  
ddiittiiooffoossffoorrssyyrraa  mmeedd  
ffoossffoorrooxxiidd,,  pprrooppyylleennooxxiidd  
oocchh  aammiinneerr,,  CC1122--1144  aallkkyyll  
((ggrreennaadd))  

993311--338844--66  
--  
0011--22111199449933662200--3388--
XXXXXX  

11--22  FFllaamm..  LLiiqq..  33  
AAccuuttee  TTooxx..  44  
SSkkiinn  SSeennss..  11  
EEyyee  DDaamm..  11  
AAqquuaattiicc  CChhrroonniicc  22  

HH222266  
HH330022  
HH331177  
HH331188    
HH441111  

ZZiinnkkddiiaallkkyyllddiittiiooffoossffaatt  6688664499--4422--33  
227722--002288--33  
--  

22--55  EEyyee  IIrrrriitt..  22  
AAqquuaattiicc  CChhrroonniicc  22  

HH331199  
HH441111  

A, α´-propendinitrilodi-o-
kresol 

9944--9911--77  
220022--337744--22  
--  

00,,22--11  AAccuuttee  TTooxx..  44  
SSkkiinn  IIrrrriitt..  22  
SSkkiinn  SSeennss..  11  
EEyyee IIrrrriitt.. 22 

HH330022  
HH331155  
HH331177  
HH331199  

*  FFöörr  ffaarrooaannggiivveellsseerrnnaass  llyyddeellssee,,  ssee  uunnddeerr  ppuunnkktt  1166..  
KKllaassssiiffiicceerriinnggeenn  ggrruunnddaass  ppåå  ddaattaa  ffrråånn  kkeemmiikkaalliieelleevveerraannttöörreenn  ssaammtt  wwwwww..eeccbb..eeuurrooppaa..eeuu  ((ddaattaabbaasseerr))..  
SSaammmmaannssäätt ttnniinnggssiinnffoorrmmaatt iioonn  
ÖÖvvrriiggaa  iinnggååeennddee  äämmnneenn  ii  pprroodduukktteenn  bbeessttåårr  aavv  iicckkee  mmäärrkknniinnggsspplliikkttiiggaa  äämmnneenn  ssaammtt  äämmnneenn  uunnddeerr  
kkoonncceennttrraattiioonnssggrräännsseenn  fföörr  rreeddoovviissnniinnggsssskkyyllddiigghheett..  
  

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN        
  
44..11  BBeesskkrr iivvnniinngg  aavv  ååttggäärrddeerr  vviidd  fföörrssttaa  hhjjäällppeenn  
AAll llmmäänn  iinnffoorrmmaatt iioonn  
GGee  aallddrriigg  vväättsskkaa  eelllleerr  ffrraammkkaallllaa  kkrrääkknniinngg  oomm  ppeerrssoonneenn  äärr  mmeeddvveettssllööss..  HHåållll  ppeerrssoonneenn  vvaarrmm  oocchh  lluuggnn..  VViidd  
mmiinnssttaa  oossääkkeerrhheett  eelllleerr  oomm  bbeessvväärr  kkvvaarrssttåårr,,  kkoonnttaakkttaa  llääkkaarree..  
IInnaannddnniinngg  
FFrriisskk  lluufftt..  
HHuuddkkoonnttaakktt   
TTaa  ggeennaasstt  aavv  nneeddssttäännkkttaa  kkllääddeerr..  TTvväättttaa  mmeedd  ttvvååll  oocchh  vvaatttteenn  oocchh  sskköölljj  aavv  hhuuddeenn  nnooggggrraanntt  mmeedd  mmyycckkeett  
vvaatttteenn..  KKoonnttaakkttaa  llääkkaarree  oomm  bbeessvväärr  kkvvaarrssttåårr..  
KKoonnttaakktt   mmeedd  ööggoonn  
SSkköölljj  ggeennaasstt  mmeedd  ((lljjuummmmeett))  vvaatttteenn  ii  fflleerraa  mmiinnuutteerr..  HHåållll  ööggoonnlloocckkeenn  bbrreetttt  iissäärr..  AAvvllääggssnnaa  eevv..  kkoonnttaakkttlliinnsseerr..  
KKoonnttaakkttaa  llääkkaarree  oomm  bbeessvväärr  kkvvaarrssttåårr..  
FFöörrttäärr iinngg  
DDrriicckk  fflleerraa  ggllaass  vvaatttteenn  eelllleerr  mmjjööllkk..  FFrraammkkaallllaa  IINNTTEE  kkrrääkknniinngg..  UUppppssöökk  llääkkaarree..  
  
44..22  DDee  vviikktt iiggaassttee  ssyymmppttoommeenn  oocchh  eeff ffeekktteerrnnaa,,  bbååddee  aakkuuttaa  oocchh  fföörrddrrööjjddaa  
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IInnaannddnniinngg     KKaann  vvaarraa  lläätttt  iirrrriitteerraannddee  fföörr  aannddnniinnggssvvääggaarrnnaa..  IInnaannddnniinngg  aavv  hhööggaa  hhaalltteerr  kkaann  ggee  
iillllaammååeennddee,,  hhuuvvuuddvväärrkk,,  ttrröötttthheett  &&  yyrrsseell..  

HHuuddkkoonnttaakktt     KKaann  vviidd  llåånnggvvaarriigg  oocchh  ooffttaa  uupppprreeppaadd  hhuuddkkoonnttaakktt  vvaarraa  iirrrriitteerraannddee  ppåå  hhuuddeenn  
((rrooddnnaadd,,  ssvveeddaa))..  IInnnneehhåålllleerr  äämmnneenn  ssoomm  kkaann  oorrssaakkaa  aalllleerrggiisskkaa  bbeessvväärr  vviidd  
hhuuddkkoonnttaakktt..  

ÖÖggoonnkkoonnttaakktt   KKaann  ggee  lläätttt  iirrrriittaattiioonn  vviidd  ööggoonnkkoonnttaakktt  ((ssvveeddaa,,  rrooddnnaadd))..  
FFöörrttäärr iinngg     KKaann  oorrssaakkaa  iirrrriittaattiioonn,,  iillllaammååeennddee,,  mmaaggssmmäärrttoorr  oocchh  kkrrääkknniinnggaarr  vviidd  fföörrttäärriinngg..  
  
44..33  AAnnggiivvaannddee  aavv  oommeeddeellbbaarr  mmeeddiicciinnsskk  bbeehhaannddll iinngg  oocchh  ssäärrsskkii lldd  bbeehhaannddll iinngg  ssoomm  eevv..  kkrräävvss  
Meddelande till läkare: Behandlas symptomatiskt.  
 

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER                                                
 
5.1 Släckningsmedel 
Koldioxid, pulver eller skum. 
Olämpligt släckmedel:  Riktad vattenstråle. 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Vid brand kan hälsoskadliga/irriterande gaser bildas. 
Undvik inandning av brandgaser. 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Använd självförsörjande andningsapparat vid brandbekämpning. 
Behållare i närheten av brand kyls med vatten och flyttas från brand om detta är riskfritt. 
Brandrester och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala regler. Förhindra utsläpp till miljön. 
 

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP        
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Sörj för god ventilation. Använd skyddsutrustning. 
6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Hindra om möjligt att produkten rinner ut i vattendrag, avloppssystem eller på mark. 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Mindre mängder torkas upp med trasa. 
Absorbera/valla in större spill med icke brännbart material t.ex. sand, jord. 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
Se avsnitt 7 gällande hantering. 
Se personlig skyddsutrustning avsnitt 8. 
Uppsamlat spill placeras i tillsluten behållare och hanteras som avfall enligt avsnitt 13. 
 

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING          
  
77..11  FFöörrssiikktt iigghheettssmmåått tt   fföörr   ssääkkeerr  hhaanntteerr iinngg  
UUnnddvviikk  kkoonnttaakktt  mmeedd  hhuudd  oocchh  kkllääddeerr..  
FFöölljj  eevv..  hhaanntteerriinnggssiinnssttrruukkttiioonneerr  ppåå  eettiikkeetttt  eelllleerr  pprroodduukkttbbllaadd..  
SSöörrjj  fföörr  ggoodd  vveennttiillaattiioonn,,  uunnddvviikk  iinnaannddnniinngg  aavv  åånnggoorr..  
HHåållll  bbeehhåållllaarreenn  vvääll  ttiillllsslluutteenn  ddåå  pprroodduukktteenn  iinnttee  aannvväännddss..  
77..22  FFöörrhhååll llaannddeenn  fföörr   ssääkkeerr  llaaggrr iinngg,,  iinnkklluussiivvee  eevveennttuueell ll   oofföörreennll iigghheett ..  
LLaaggrraass  vvääll  ttiillllsslluutteenn  ppåå  ttoorrrr,,  ssvvaall  oocchh  vvääll  vveennttiilleerraadd  ppllaattss..  
LLaaggrraass  aavvsskkiilltt  ffrråånn  aannttäännddnniinnggsskkäälllloorr,,  hheettaa  vväärrmmeekkäälllloorr  ssaammtt  ssttaarrkktt  ssoolllljjuuss..  
77..33  SSppeeccii ff iikk  sslluuttaannvväännddnniinngg  
--  

  

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD  
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8.1 Kontrollparametrar 
Sörj för god ventilation. 
 
Ämnen med hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18): 
Ämne CAS-nr NGV TGV KTV Anm. 
Oljedimma, inkl. oljerök - 1 mg/m³ - 3 mg/m³ - 
 
8.2 Begränsning av exponeringen 
Allmänna hygieniska skyddsåtgärder 
Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. 
Undvik inandning samt kontakt med hud. 
Tvätta händer före rast och vid arbetets slut 
Personlig skyddsutrustning 
Rådgör alltid med en kompetent leverantör vid val av personlig skyddsutrustning. 
Andningsskydd 
Vid otillräcklig ventilation eller om koncentrationen överstiger de arbetsrelaterade gränsvärdena  
måste andningsskydd (mask med P3-filter) användas. 
Handskydd 
Använd kemikalieresistenta skyddshandskar, (material t.ex. Neoprene). 
Ögonskydd 
Behövs normalt ej. Vid risk för stänk använd skyddsglasögon (korgglasögon). 
Hudskydd 
Använd kemikalieresistenta skyddskläder vid risk för direktkontakt med hud. 
 

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER        
 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Utseende:   Svart fett 
Lukt:   Petroleum 
Lukttröskel:   Uppgift saknas 
Ph-värde:   Ej tillämpligt 
Smältpunkt/fryspunkt:  Ej tillämpligt 
Kokpunktsintervall:   Uppgift saknas 
Flampunkt:   >110-204°C (Cleveland öppen degel) avser basoljor   
 
Avdunstningshastighet:  Ej tillämpligt 
Brandfarlighet (fast form, gas): Ej brandfarligt men är brännbart 
Övre/undre explosionsgräns:  Ej tillämpligt 
Ångtryck:   Mycket lågt 
Ångdensitet:   Ej tillämpligt 
Relativ densitet:   0,95-0,98 
Löslighet:   Olöslig i vatten 
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten:  Uppgift saknas 
Självantändningstemperatur:  >316°C 
Sönderfallstemperatur:  Uppgift saknas 
 
9.2 Annan information 
Ingen särskild 
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AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET          
 
10.1 Reaktivitet 
Produkten är stabil vid rekommenderad hantering och användning. 
10.2 Kemisk stabilitet 
Stabil 
10.3 Risken för farliga reaktioner 
Inga kända 
10.4 Förhållanden som ska undvikas 
Inga särskilda 
10.5 Oförenliga material 
Starkt oxiderande ämnen. 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Koldioxid och kolmonoxid 
 

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION      
  
11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
Akut toxicitet 
Uppgifter på denna blandning finns ej tillgängliga. 
 
Frätande/irriterande på huden 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Luftvägs-/hudsensibilisering.  
Denna produkt kan ge allergi vid hudkontakt. 
 
Mutagenitet i könsceller 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Cancerogenitet 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Reproduktionstoxicitet 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Fara vid aspiration   
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Långsiktiga effekter 
Ingen relevant information tillgänglig. 
 
Övrig information 
IInnaannddnniinngg ::  KKaann  vvaarraa  lläätttt  iirrrriitteerraannddee  fföörr  aannddnniinnggssvvääggaarrnnaa..  
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IInnaannddnniinngg  aavv  hhööggaa  hhaalltteerr  kkaann  ggee  iillllaammååeennddee,,  hhuuvvuuddvväärrkk,,  ttrröötttthheett  &&  yyrrsseell..  
HHuuddkkoonnttaakktt ::   KKaann  vviidd  llåånnggvvaarriigg  oocchh  ooffttaa  uupppprreeppaadd  hhuuddkkoonnttaakktt  vvaarraa  iirrrriitteerraannddee  ppåå  hhuuddeenn  ((rrooddnnaadd,,  ssvveeddaa..  
IInnnneehhåålllleerr  äämmnneenn  ssoomm  kkaann  oorrssaakkaa  aalllleerrggiisskkaa  bbeessvväärr  vviidd  hhuuddkkoonnttaakktt..  
ÖÖggoonnkkoonnttaakktt ::   KKaann  ggee  lläätttt  iirrrriittaattiioonn  vviidd  ööggoonnkkoonnttaakktt  ((ssvveeddaa,,  rrooddnnaadd))..  
FFöörrttäärr iinngg ::  KKaann  oorrssaakkaa  iirrrriittaattiioonn,,  iillllaammååeennddee,,  mmaaggssmmäärrttoorr  oocchh  kkrrääkknniinnggaarr  vviidd  fföörrttäärriinngg..  
  

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION        
 
Produkten är klassificerad som miljöfarlig. Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
Förhindra utsläpp till dagvatten och avloppsnät. 
12.1 Toxicitet 
Uppgifter på denna blandning finns ej tillgängliga. 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
Produkten innehåller ämnen som ej är biologiskt nedbrytbara. 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Bedöms ej bioackumulera. 
12.4 Rörligheten i jord 
Produkten är inte vattenlöslig och förväntas därför inte vara rörlig i mark och vatten. 
Fettet är lättare än vatten och flyter på ytan vid spill i sjöar och vattendrag. 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Produkten bedöms ej innehålla några ämnen som uppfyller kriterierna för att klassificeras som PBT- eller 
vPvB-ämnen. 
12.6 Andra skadliga effekter 
Inga uppgifter 
 

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING          
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Produkten eller dess produktrester är klassificerad som farligt avfall enligt Avfallsförordning  
(SFS 2011:927). Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagande av avfall. 
EWC-kod 
Beror på verksamhetsområde och användning t.ex. 13 02 05 Mineralbaserade ickeklorerade  
motor-, transmissions- och smörjoljor. 
Förpackning 
Väl tömda och rengjorda förpackningar kan lämnas till materialåtervinning. 
 

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION          
 
Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt gällande transportlagstiftning (ADR/RID,  
IMDG och ICAO/IATA). 
14.1 UN-nummer 
Ej relevant 
14.2 Officiell transportbenämning 
Ej relevant 
14.3 Faroklass för transport 
Ej relevant 
14.4 Förpackningsgrupp 
Ej relevant 
14.5 Miljöfaror 
Ej relevant 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
Ej relevant 
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
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Ej relevant 
           

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER        
 
15.1 Föreskrifter/lagstift ning om ämnet eller blandningen när de t gäller säkerhet, hälsa och miljö 
REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 
CLP-förordningen (EG) nr 1272/2008 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Hygieniska gränsvärden (AFS 2011:18) 
Arbetsmiljöverkets föreskrift Kemiska hälsorisker (AFS 2011:19) 
 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ingen tillgänglig information. 
 
1166..  AANNNNAANN  IINNFFOORRMMAATTIIOONN          
 
Faroangivelsernas lydelse under avsnitt 2 och 3 
H226 Brandfarlig vätska och ånga 
H302 Skadligt vid förtäring 
H315 Irriterar huden 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 
H318 Orsakar allvarliga ögonskador 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation 
H411 Giftig för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer 
 
Källor 
Datablad från tillverkare. CLP-förordningen. 
www.kemi.se (databaser), AFS 2011:18, www.ecb.europa.eu (databaser). 
 
Användaren av denna produkt måste avgöra om informationen i detta säkerhetsdatablad är tillräcklig för 
det användningsområde som produkten ska brukas inom. 
 
Ändringar sedan tidigare version 
Säkerhetsdatabladet har uppdaterats enligt (EG) nr 1272/2008. 
 
Förklaring till förkortningar som kan användas (men inte nödvändigtvis finns) på detta 
säkerhetsdatablad: 
ADR: Bestämmelser för transport av gods på väg. 
BCF: Bio Concentration Factor (mått på bioackumulerbarheten hos ett ämne). 
CAS-nr: Chemical Abstracts Service number. 
EC50: Effect Concentration 
EG-nr: Ett ämnes nummer I Einecs, Elincs eller I No-Longer Polymers List. 
HGV: Hygieniskt gränsvärde (högsta godtagbara genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften). 
IC50: Median Inhibition Concentration 
ID-nr: Identifieringsnummer i Klassificerings- och märkningsregistret i CLP (art 42). 
IMDG: International Maritime Dangerous Goods code. Bestämmelser för farligt gods till sjöss. 
Koc: Fördelningskostansenmellan vatten och organiskt kol. 
LC50: Lethal Concentration 
LD50: Lethal Dose 
Log Pow: Mått för ett ämnesbioackumulerbarhet. 
NOEC: No Observed Effect Concentration 
PBT-ämne: Persistent, Bio Accumulative and Toxic substances. 
REPA: Registret för produktansvar och återvinningssystem för förpackningar. 
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vPvB-ämne: Very Persistance and Very Bio accumulative substances. 
 



SÄKERHETSDATABLAD 
enligt REGULATION (EC) No 1907/2006 

(ändrat genom Regulation (EU) No. 453/2010) 
 
Utskriftsdatum   Version   Revideringsdatum 
2013-01-31         1   2013-01-22 
 

 

 
 
 
 

1. IDENTIFIKATION AV PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 

Produktidentifikation 
 

Handelsbeteckning:  Envirosys Bio Kedjesmörjmedel (alla kvaliteter) 
 
Användning av substansen/medlet 
 
Användning:  Smörjfett 
 
Företagsidentifikation 
 
Leverantör: 
Skogma 
Skogsmateriel Nordforest AB 
Storgatan 62 
830 70  Hammerdal.  
Tel 0644-72100 
E-post: info@skogma.se 

 
 
Telefon nr för nödsituationer: 
Nationellt nödtelefon nr, 112 
 
 
 
 
 

2. FARLIGA EGENSKAPER 
 

Riskidentifikation: 
Inga 
 
 
 
 
Viktigaste risker: 
Inga 
 
 
 
 
 
 
 



3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 
 

Substansens eller blandningens kemiska egenskaper: 
Produkten är en blandning av: 
  ester, tillsatser. 
 
Enligt Rådsdirektiv 67/548/EEC: 
 
FARLIGA KOMPONENTER Inga 
 
Enligt föreskrift (EC) Nr. 1272/2008: 
 
FARLIGA KOMPONENTER Inga 
 
 
 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 
 
Allmänna råd:  Om symptomen kvarstår, tillkalla läkare. 
 
Inandning:  Vid inandning av aerosol/dimma uppsök läkare vid behov. 
 
Hudkontakt:  Avlägsna och tvätta kontaminerade kläder innan de återanvänds. 
 
Ögonkontakt:  Skölj omedelbart rikligt med vatten i minst 15 minuter, även under ögonlocken. 
 
Förtäring:  Skölj munnen. 
 
Information till läkare: Symptomatisk behandling 

 
 

5. BRANDBEKÄMPNING 
 

Flampunkt (°C):  321 
 
Explosivitetsgränser:   
 - nedre gräns:  Ej tillämplig 
 - övre gräns:  Ej tillämplig 
 
Lämpliga släckningsmedel: Pulversläckare, CO2, vatten eller "alkoholiskt" skum 
 
Släckningsmedel som inte skall Högtrycksvattenspruta  
användas av säkerhetsskäl: 
 
Speciella exponeringsrisker genom Koloxid (CO) 
substansen eller dess tillverkning,  
förbränningsprodukter,  
uppkommande gaser: 
 
Speciella risker:  Ej tillämplig 
 
Ovanliga risker:  Okända 
 
Särskild skyddsutrustning Standardrutiner vid kemibränder. 
för brandmän: 
 
Speciella metoder:  Förorenat släckningsvatten skall inte släppas ut i avloppet utan samlas upp separat. 
 
 
 



6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGT SPILL 
 
 

Personliga skyddsåtgärder: Sörj för god ventilation. 
 
Miljöskyddsåtgärder: Förhindra spill till dagvatten- eller avloppsledningar. 
 
Städmetoder:  Sug upp med inert sugande material (t. ex. sand, silikagel, syrebindande medel,  
   universella bindemedel, sågspån). 

 
 

7. HANTERING OCH LAGRING 
 

Hantering 
 
Tekniska åtgärder/  Sörj för god luftväxling och/eller utsugning i arbetslokaler. 
försiktighetsåtgärder: 
 
Säker hantering:  Vid otillräcklig ventilation bör lämplig andningsskyddsutrustning användas. 
 
Lagring 
 
Tekniska åtgärder/  Förvaras i rumstemperatur i originalbehållare. 
lagringsvillkor: 
 
Inkompatibla produkter: Inga speciella restriktioner beträffande lagring med andra produkter. 
 
Säker lagringstemperatur: 5 - 35 °C 

 
 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD  
 
 

Exponeringskontroller 
 
Gränsvärden för exponering 
 
 
Övrig information:  Ingen 
 
Yrkesmässiga exponeringskontroller 
 
Tekniska åtgärder:  Säkerställ erforderlig ventilation 
 
Andningsskydd:  Vid otillräcklig ventilation bör lämplig andningsskyddsutrustning användas. 
 
Handskydd:  t. ex. neoprenhandskar (0,75 mm - 30 min.) 
 
Ögonskydd:  Skyddsglasögon 
 
Hud- och kroppsskydd: Långärmade kläder 
 
 
Kontroll av miljöpåverkan 
 
Rekommendationer: Inga 
 
 
 



9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
 
Egenskap   Effekt 
 
Utseende 
 Fysikaliskt tillstånd:  Fast    
 Färg:   Ljusbrun 
Lukt:   Karakteristisk 
Lukttröskel:   Mild lukt  
pH 100%:   Ej tillämplig. Produkten innehåller inte vatten. 
Smältpunkt/område (°C):  >20 
Kokpunkt/område (°C):  >35 
Flampunkt (°C):   321 
Brännbarhet (fast/gas):  Inga data tillgängliga 
Explosivvärden 
 - övre gränsvärde:  Inga data tillgängliga 
 - nedre gränsvärde:  Inga data tillgängliga 
Ångtryck (kPa):   Inga data tillgängliga 
Relativ täthet:   0,820 (g/cm3) 
 vid   15 (°C) 
Löslighet: 
 - i vatten:   ej löslig 
 - fettlöslig:   Ej fastställd 
Partitioneringskoefficient (octanol/vatten): Ej fastställd 
Självantändningstemperatur (°C):  Ej fastställd 
Nedbrytningstemperatur (°C):  Ej fastställd 
Viskositet:   >20.5 (mm2/s) 
 vid   40 (°C) 
Oxideringsegenskaper:  Inga data tillgängliga 
 
 
 

10. STABILITET OCH REAKTIONSFÖRMÅGA 
 

Stabilitet: 
Stabil under rekommenderade lagringsbetingelser 
 
Betingelser som bör undvikas: 
Ej kända 
 
Material som bör undvikas: 
Starkt oxiderande ämnen 
 
Farliga nedbrytningsprodukter: 
Inga vid normal användning 
 
Farlig polymerisation: 
Ej tillämplig 

 
 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 

Information om toxikologiska effekter 
 
LD50  (Oral/rat):   > 2000 mg/kg (beräknad) 
 
Långtidseffekter 
Andra långtidseffekter:  Inga data tillgängliga 

 



 
12. MILJÖINFORMATION 

 
Miljötoxicitet 
 
LC50 (Fisk - 96 tim):  >100 mg/l 
 
EC50 (Vattenloppa - 48 tim):  >100 mg/l 
IC50 (Alger - 72 tim):  >100 mg/l 
 
Ytspänning:   Inga data tillgängliga 
 
Uthållighet och nedbrytbarhet 
 
Nedbrytning (kvalitativt):  Lätt biologiskt nedbrytbar 

 
 

13. DESTRUKTION 
 
Avfall från restprodukter/  Slutsanering enligt lokala föreskrifter 
oanvända produkter: 
 
Förorenat förpackningsmaterial:  Slutsanering som för oanvända produkter 
 
Rengöringsmetoder:  Ingen information tillgänglig 
 
EWC avfallshantering nr.:  13 02 07*  

 
 

14. TRANSPORTINFORMATION 
 

ADR   Ej reglerad 
 
IMDG   Ej reglerad 
 
IATA   Ej reglerad 
 
 
 

15. TILLÄMPNINGSINFORMATION 
 

Europeiskt regelverk 
 
EC klassifikation och märkning  (67/548/EEC -1999/45/EC) 
Riskindikation:   Ingen 
 
 
R fraser:   Inga 
 
S fraser:   Inga 
 
EC EINECS/ELINCS/NLP förteckning: Denna produkt uppfyller EINECS 

   
 
 
 



 
16. ÖVRIG INFORMATION 

 
Revideringsuppgifter 
 
Version:   1 
Revisionsdatum:   2013-01-22 
Revisionsskäl:   Ny formulering 
 
Förkortningar och akronymer 
 
Förteckning av relevanta R fraser:  Ingen 
 
Övrig information: 
 
Utbildningsförslag:   Se vår tekniska specifikation. 
 
Källa för nyckeldata för sammanställning  Materialsäkerhetsdatablad över beståndsdelar 
av databladet: 

 
Ansvarsbegränsning 
Denna produktsäkerhetsinformation har tagits fram som stöd för våra kunder att bedöma överensstämmelsen med säkerhets-
/hälso- och miljöbestämmelser. Den samlade informationen baseras på för oss tillgängliga data som av oss bedöms som 
tillförlitliga. Det lämnas dock ingen garanti för marknadslämplighet, lämplighet för användning eller annan uttrycklig eller 
underförstådd garanti angående dessa datas exakthet, uppnådda resultat vid användning eller beträffande risker vid 
användning av denna produkt. Eftersom användningen av produkten sker uteslutande under användarens kontroll, är det 
användarens skyldighet att bestämma villkoren för en säker användning av produkten. Sådan användning bör ske i enlighet 
med alla föreskrifter beträffande produkten. BioBlend Renewable Resources, LLC (BioBlend) åtar sig inget ansvar för alla 
slags men eller skador, direkta eller indirekta, som uppkommer genom produktens användning såvida inte sådana men eller 
skador kan tillskrivas grov oaktsamhet från BioBlends sida. 
 

Säkerhetsdatabladets slut 
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LOCTITE 542 
 

 
  SDB-nr :  168433 

V002.1 

Reviderat den: 23.05.2015 
Utskriftsdatum: 14.12.2015 

Ersätter version från: 06.02.2015 
 
 

 

 

 
 

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

1.1 Produktbeteckning  
LOCTITE 542 

 
Innehåller: 

Kumenväteperoxid 
 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
Avsedd användning: 
Anaerob tätning  

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

Henkel Norden AB 
Box 120 80 
102 22 STOCKHOLM 

 
SE  

 
Tel.:  +46 (0) 10 480 7700 

 
ua-productsafety.norden@henkel.com   

 
 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer  
+46 10 480 7500 (kontorstid)   

 
+46 8-33 12 31  

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Klassificering (CLP):  
 

Ögonirritation Kategori 2 
 

H319   Orsakar allvarlig ögonirritation. 
 

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategori 3 
 

H335   Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
Target organ:  Luftvägsirritation 

 

Långvariga faror för vattenmiljön Kategori 3 
 

H412   Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
 
 

 

2.2 Märkningsuppgifter 
 

Märkningsuppgifter (CLP):  
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Faropiktogram: 

 
 

 

Signalord: Varning  
 
 

 

Faroangivelse: H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  

 
 

 

Skyddsangivelse:  ***Endast för konsumentmarknaden: P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om 
du måste söka läkarvård. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P501 Bortskaffa avfall och 
rester enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.***  

   
 

Skyddsangivelse: 
Förebyggande 

P261 Undvik inandning av ångor.  
P273 Undvik utsläpp till miljön.  

 
Skyddsangivelse: 
Åtgärder 

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.  

   
 
 

 

 
 

 
 

2.3. Andra faror  
Inga vid avsedd användning.  

 
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

 
3.2 Blandningar  

 
Allmän kemisk karaktärisering:  

Anaerob tätning 
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Angivande av ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008: 
 

Farliga komponenter 
CAS-nr. 

EG-nummer 
REACH-

Registreringsnum
mer 

Halt Klassificering 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

201-254-7 
 

   2,5- <   3 % Acute Tox. 4;  hudrelaterad 
H312 

STOT RE 2 
H373 

Acute Tox. 4;  Oral 
H302 

Org. Perox. E 
H242 

Acute Tox. 3;  Inandning 
H331 

Skin Corr. 1B 
H314 

Aquatic Chronic 2 
H411 

 
Dietyltoluidin 

613-48-9 
210-345-0 

 
   0,1- <   1 % Acute Tox. 3;  Oral 

H301 
Acute Tox. 3;  hudrelaterad 

H311 
Acute Tox. 3;  Inandning 

H331 
STOT RE 2 

H373 
Aquatic Chronic 3 

H412 
 

Dimetyltoluidin 
609-72-3 

210-199-8 
 

   0,1- <   1 % STOT RE 2 
H373 

Aquatic Chronic 3 
H412 

Acute Tox. 3;  Inandning 
H331 

Acute Tox. 3;  hudrelaterad 
H311 

Acute Tox. 3;  Oral 
H301 

 
1,4-Naftokinon 

130-15-4 
204-977-6 

 
   0,01- <   0,1 % Acute Tox. 3;  Oral 

H301 
Skin Irrit. 2;  hudrelaterad 

H315 
Skin Sens. 1;  hudrelaterad 

H317 
Eye Irrit. 2 

H319 
Acute Tox. 1;  Inandning 

H330 
STOT SE 3;  Inandning 

H335 
Aquatic Acute 1 

H400 
Aquatic Chronic 1 

H410 
M-faktor 10  

 
För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information".  
Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen. 

 
 

AVSNITT 4: Å tgärder vid första hjälpen 
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  
 

 

Inhalation: 
Uppsök frisk luft. Sök läkare om symtomen kvarstår.  
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Hudkontakt: 
Skölj med rinnande vatten, tvätta med tvål.  
Sök läkarvård om irritation kvarstår.  

 
 

Ögonkontakt: 
Skölj genast i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera specialist.  

 
 

Förtäring: 
Skölj munnen, drick  1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning, sök läkare.  

 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
ÖGON: Irritation, konjunktivit (ögoninflammation).  
 
Förlängd eller upprepad kontakt kan irritera huden.  
 
LUFTVÄGAR: Irritation, hosta, andnöd, tryck över bröstet.  
 

 
 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Se punkt: Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

 
 

 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

 

5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel: 
Koldioxid, skum, pulver. 

 
 

Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: 
Inga kända. 

 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
I händelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigöras. 
Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten. 

 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Använd inbyggd andningsapparat och fullständig skyddsklädsel, t.ex. larmställ.  

 
 

Tilläggsinformation:  
Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten.  

 

AVSNITT 6: Å tgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Undvik kontakt med ögonen och huden.  
Sörj för tillräcklig ventilation.  
Beakta råd i avsnitt 8.  

 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder  
Förhindra utsläpp i avloppssystemet.  

 
 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering  
Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehållare.  
Större spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behållare för vidare destruktion.  
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.  

 
 
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt  
Beakta råd i avsnitt 8.  

 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering  
Använd endast på väl ventilerade platser.  
Undvik upprepad eller långvarig kontakt med huden för att begränsa allergirisken  
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Allmänna  hygieniska åtgärder:  
Tvätta händerna före raster och efter arbetets slut.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  
Sörj för god industrihygien  

 
 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
Förvaras i ursprungsbehållare vid 8-21°C (46,4-69,8°F). Restmaterial får inte återföras till behållarna eftersom kontamination kan 
reducera bulkproduktens hållbarhet.  

 
 
 

7.3 Specifik slutanvändning  
Anaerob tätning  

 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
 

8.1 Kontrollparametrar  
 

Gränsvärden för exponering 
 

Gäller för  
SE 

 
Ingående ämnen [Reglerat ämne]  ppm  mg/m3 Typvärde  Kortvarig 

exponeringskategori / 
Anmärkning  

Rättslig grund  

kumen 
98-82-8  
[KUMEN] 

50 250 Korttidsvärde: Riktgivande ECTLV  

kumen 
98-82-8  
[KUMEN] 

20 100 Nivågränsvärde Riktgivande ECTLV  

kumen 
98-82-8  
[ISOPROPYLBENSEN] 

35 170 Korttidsvärde  SWO  

kumen 
98-82-8  
[ISOPROPYLBENSEN] 

25 120 Nivågränsvärde  SWO  

kumen 
98-82-8  
[ISOPROPYLBENSEN] 

  Beteckning för huden Kan absorberas genom huden SWO  

       
 
 
 

 
Biologiska gränsvärden:  

inga 
 

8.2 Begränsning av exponeringen: 
 

 

Andningsskydd:  
Sörj för god ventilation.  
En godkänd mask eller respirator utrustad med ett filter lämpligt för organiska ångor skall användas om produkten används i ett 
dåligt ventilerat utrymme  
Filtertyp: A  

 
 

Handskydd:  
Kemikaliebeständiga skyddshandskar (EN 374). Lämpliga material vid kortvarig kontakt eller stänk (Rekommendation: Lägst 
Skyddsklass 2, motsvarar > 30 minuters permeationstid enligt EN 374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Lämpliga 
material även vid längre, direkt kontakt (Rekommendation: Skyddsklass 6, motsvarar > 480 minuters permeationstid enligt EN 
374): Nitrilgummi (NBR; >= 0,4 mm tjocklek). Uppgifterna grundar sig på litteraturangivelser och information från 
handsktillverkare, eller så är de härledda från studier av liknande ämnen. Iaktta att på grund av alla påverkande faktorer (t.ex. 
temperatur) så kan användningstiden för skyddshandskar mot kemikalier i praktiken vara betydligt kortare än den som fastställts 
enligt EN 374. Byt ut handskarna vid nötning.  

 
 

Ögonskydd:  
Skyddsglasögon med sidoskydd eller kemikaliesäkra glasögon skall bäras om risk för stänk finns.  
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Kroppsskydd:  
Använd lämpliga skyddskläder.  

 
 
 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper  
Utseende   Flytande 

Brun 
 

Lukt  Karakteristisk  
Lukttröskel  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 

 
 

pH-värde 
() 

 3 - 6 

Initial kokpunkt  > 149 °C (> 300.2 °F) 
Flampunkt  > 100 °C (> 212 °F) 
Sönderfallstemperatur  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Ångtryck  0,1 mm Hg 
Ångtryck 

(50 °C (122 °F)) 
 < 300 mbar 

Densitet 
() 

 1,08 g/cm3 

Skrymdensitet (skakdensitet, volymvikt)  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Viskositet  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Viskositet (kinematisk)  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Explosiva egenskaper  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Löslighet, kvalitativ 

(lösningsm: Vatten) 
 Inte blandbar  

Löslighet, kvalitativ  svag  
Stelningstemperatur  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Smältpunkt  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Brandfarlighet  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Självantändningstemperatur  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Explosionsgräns  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
Avdunstningshastighet  Inte tillgängligt 
Ångdensitet   Inte tillgängligt  
Oxiderande egenskaper  Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 

 
9.2 Annan information 

 
Inga data tillgängliga / Inte tillämpligt 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet  
Reagerar med starka syror. 
Reagerar med starka oxidationsmedel. 

 
10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

 
10.3 Risken för farliga reaktioner 
Se avsnitt reaktivitet 

 
10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Stabil 
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10.5. Oförenliga material  
Se avsnitt reaktivitet 

 
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter  
Retande organiska ångor. 
Koloxider 
Svaveloxider 
Kväveoxider 

 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
 

Allmänna uppgifter om toxikologi:  
Blandningen är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i 
klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. 
Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.  

 
 

 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:  
Kan orsaka irritation i luftvägarna.  

 
 
 
 
 

Akut oral toxicitet:  
Kan ge irritation i matsmältningsorganen.  
  

 
 
 
 

Hudirritation:  
Förlängd eller upprepad kontakt kan irritera huden.  

 
 

Ögonirritation:  
Orsakar allvarlig ögonirritation.  

 
 
 
 

 
Akut toxicitet - fö rt äring: 

 
Farliga komponenter 
CAS-nr. 

Värdetyp Värde 
 

Exponeringsväg Exponeri
ngstid 

art Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

LD50 550 mg/kg oral  Råtta  

 
 
 

 
Frätande/irriterande på huden: 

 
Farliga komponenter 
CAS-nr. 

Resultat Exponeri
ngstid 

art Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

Frätande  Kanin Draize test 

 
 
 

 
Mutagenitet i könsceller: 

 
Farliga komponenter 
CAS-nr. 

Resultat Typ av studie / 
Administreringsvä
g 

Metabolisk 
aktivering / 
Exponeringstid 

art Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

Positiv bacterial reverse 
mutation assay (e.g 
Ames test) 

utan  OECD Guideline 471 
(Bacterial Reverse Mutation 
Assay) 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

Negativ dermal  Mus  

 
 

 
Toxicitet vid upprepad dosering 

 
Farliga komponenter 
CAS-nr. 

Resultat Exponering
sväg 

Exponeringstid / 
Exponeringsfrekven
s 

art Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

 Inhalering : 
Aerosol 

6 h/d5 d/w Råtta  

 
 
 
 
 

 



 
SDB-Nr: 168433   V002.1 

 
LOCTITE 542 

 

 
Sidan 8 / 11 

 

 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

Allmänna uppgifter om ekologi: 
Härdade Loctite-produkter är typiska polymerer och utgör inga omedelbara miljörisker.  
Blandningen är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i 
klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. 
Relevant tillgänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.  

 
  

12.1. Toxicitet 
 

Ekotoxicitet: 
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  
Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.  

 
Farliga komponenter 

CAS-nr. 
Värdetyp Värde Studie av 

akut 
toxicitet 

Exponerin
gstid 

art Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

LC50 3,9 mg/L Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline 
203 (Fish, Acute 
Toxicity Test) 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

EC50 18 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline 
202 (Daphnia sp. 

Acute 
Immobilisation 

Test) 
Kumenväteperoxid 

80-15-9 
ErC50 3,1 mg/L Algae 72 h Pseudokirchnerella subcapitata OECD Guideline 

201 (Alga, Growth 
Inhibition Test) 

1,4-Naftokinon 
130-15-4 

EC50 0,011 mg/L Algae 72 h Dunaliella bioculata OECD Guideline 
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test) 
 
 

 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

 
Persistens/Nedbrytbarhet: 
Produkten är inte biologiskt nedbrytbar.  

 
Farliga komponenter 

CAS-nr. 
Resultat Exponeringsväg Nedbrytbarhet Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

 inga uppgifter 0 % OECD Guideline 301 B (Ready 
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

1,4-Naftokinon 
130-15-4 

 inga uppgifter 0 - 60 % OECD 301 A - F 

 
12.3. Bioackumuleringsförmåga / 12.4. Rörligheten i jord 

 
Bioackumulering: 
Inga data tillgängliga.  

 
Farliga komponenter 

CAS-nr.  
LogKow Biokoncentrations

faktor (BCF)  
Exponering

stid 
art  Temperatur Metod 

Kumenväteperoxid 
80-15-9 

 9,1  Beräkning  OECD Guideline 305 
(Bioconcentration: Flow-

through Fish Test) 
Kumenväteperoxid 

80-15-9 
2,16      

1,4-Naftokinon 
130-15-4 

1,71      

 
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 

Inga data tillgängliga. 
 
 

12.6. Andra skadliga effekter 
 

Inga data tillgängliga. 
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AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder  
 

Avfallshantering av produkten: 
Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och förordningar. 
Avfallsbidraget från denna produkt är ytterst obetydligt i förhållande till detaljen där den används 

 
Avfallshantering av ej rengjord förpackning: 
Efter användning ska tuber, kartonger och flaskor som innehåller rester av produkt hanteras som kemiskt förorenat avfall och 
undanskaffas enligtlokala och nationella lagar och förordningar.  

 
Avfallskod 

08 04 09 rester av bindemedel och tätningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel och andra farliga ämnen  
 

 
 
 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

14.1. FN-nummer 
 
 Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 
14.2. Officiell transportbenämning  
 
 Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 
14.3. Faroklass för transport 
 
 Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 
14.4. Förpackningsgrupp 
 
 Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 
14.5. Miljöfaror  
 
 Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 
 
 Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR. 
 
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden  
 
 Ej till ämpbart. 
 

 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 
 

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

VOC-innehåll  
(1999/13/EC) 

< 5 %  

 
 

 
 
 

 
Hänvisning till härdade plaster:  

Arbetarskyddsstyrelsens riktlinjer AFS 2005:18 Härdplaster gäller för denna produkt  
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En säkerhetsrapport har inte utförts. 
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AVSNITT 16: Annan information 
 

Produktens märkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i 
säkerhetsdatabladet: 

H242 Brandfarligt vid uppvärmning. 
H301 Giftigt vid förtäring. 
H302 Skadligt vid förtäring. 
H311 Giftigt vid hudkontakt. 
H312 Skadligt vid hudkontakt. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H315 Irriterar huden. 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H330 Dödligt vid inandning. 
H331 Giftigt vid inandning. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

 
 

Övrig information:  
"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter 
med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."  

 
 

Märkningsuppgifter (DPD): 
 

Xn - Hälsoskadlig           
 

  

         

 
 
 

R-fraser: 
R20 Farligt vid inandning.  
R36/37 Irriterar ögonen och andningsorganen.  
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  

 
 

S-fraser: 
S23 Undvik inandning av ånga.  
S25 Undvik kontakt med ögonen.  
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.  
S51 Sörj för god ventilation.  
S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.  

 
 

Tilläggsinformation:  
Endast för konsumentmarknaden:  S2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.  

 
 

Innehåller:  
Kumenväteperoxid, 
Dimetyltoluidin 

 
 

Relevanta ändringar i detta säkerhetsdatablad är markerade med vertikala linjer i vänstra marginalen. Motsvarande text 
visas i annan färg på skuggat område.  
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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn MEISSELPASTE

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Rekommenderad(e) / avsedd (a) användningsområden
Smörjmedel

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare / distributör FUCHS LUBRITECH GMBH
Werner-Heisenberg-Straße 1, D-67661 Kaiserslautern/Germany
Telefonnummer +49 (0) 6301 3206 - 0, Fax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-Mail reach@fuchs-lubritech.de
Internet www.fuchs-lubritech.com

Rådgivning Product Safety Management
Telefonnummer +49 (0) 6301 3206 - 0
Fax +49 (0) 6301 3206 - 940
E-mail (behöriga person):
reach@fuchs-lubritech.de

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödrådgivning Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär giftinformation - dygnet runt.
Telefonnummer 08-331231 i mindre brådskande fall

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering - 67/548/EEG eller 1999/45/EG

N; R51/53

R-fraser
51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

 Klassificering - (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasser och kategorier av faror Hänvisningar på faror Klassificeringsförfarandet

Aquatic Acute 1 H400
Aquatic Chronic 3 H412

2.2. Märkningsuppgifter
Märkning - (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

GHS09

Signalord
Varning

Hänvisningar på faror
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Säkerhetshänvisningar
P273 Undvik utsläpp till miljön.

P391 Samla upp spill.

2.3. Andra faror
Särskild information om risker för människa och miljö
inga vid korrekt hantering och lagring
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AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar

3.1. Ämnen
ej användbar

3.2. Blandningar
Beskrivning
Smörjfett: Förtjockarsystem, additiv och fasta smörjämnen i högraffinerad mineralolja.

Farliga ämnen

CAS-nr EG-nr Beteckning [vikts-%] Klassificering - 67/548/EEG

7440-50-8 231-159-6 Koppar 2,4 - 4,9 Xn;R22;N;R50/53

CAS-nr EG-nr Beteckning [vikts-%] Klassificering - (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

7440-50-8 231-159-6 Koppar 2,4 - 4,9 Acute Tox.4, H302 / Aquatic Acute 1, H400 / Aqutic Chronic 2,
 H411 / M-Faktor Akut: 10

Ytterligare råd
Inga farliga reaktioner vid korrekt lagring och hantering.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmän information
Tag genast av nedstänkta kläder, lämna inte att torka.

Vid inandning
Sörj för frisk luft.
Vid ev. symptom, kontakta läkare.
(kan vara relevant för ångor från överhettad produkt)

Vid hudkontakt
Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.
Använd inte organiska lösningsmedel
Kontakta läkare om hudirritation kvarstår.

Vid kontakt med ögon
Vid kontakt med ögon, skölj med mycket vatten försiktigt. Kontakta läkare vid ihållande besvär.

Vid förtäring
Framkalla ej kräkning.
Tillkalla läkare omedelbart.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Läkarinformation / troliga symptom
Hittills inga kända symptom.

Läkarinformation / troliga risker
Lungkomplikationer möjliga i samband med kräkning efter förtäring.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandling (Råd till läkare)
Behandla symptomen.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel
skum
torra släckmedel
koldioxid
sand

Olämpligt släckningsmedel
vatten
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5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brandgaser från organiska material är generellt giftiga vid inandning.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Särskild utrustning vid brandbekämpning
Använd självförsörjande andningsapparat för brandbekämpning

Ytterligare information
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt lokala föreskrifter.
Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej släppas ut i avloppet.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personal som inte är utbildad fär nödfall
Sörj för god ventilation.
Undvik kontakt med hud och ögon
Utspilld produkt medför stor halkrisk.

Utryckningspersonal
okänt

6.2. Miljöskyddsåtgärdar
Samla upp förorenat vatten/släckvatten separat.
Får ej släppas ut i avloppet/ ytvatten /grundvattnet.
Förhindra utsläpp i marken.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Tag upp rester med absorberande material (t.ex. sand, sågspån, universalabsorbent, kiselgur).
Behandla upptaget material enligt föreskrift.
Tag upp mekaniskt och lämna för avfallshantering.

Ytterligare råd
okänt

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
Säker hantering: se avsnitt 7
Avfallshantering: se avsnitt 13
Personligt skydd: se avsnitt 8
Telefonnummer för nödsituationer: se avsnitt 1

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering
Råd om säker hantering
Vidtag sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.

Allmänna skyddsåtgärder
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Undvik inandning av gaser/ångor/aerosoler.

Hygieniska åtgärder
Tvätta huden noggrant efter arbetet.
För säker hantering av kemiska produkter, följ allmänna regler för industriell hygien
Rök, ät och drick ej under hanteringen.
Tag genast av nedstänkta kläder.
Använd hudsalva.

Råd om skydd mot brand och explosion
Produkten är lättantändlig.
Följ företagets skyddsanvisningar mot brand.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Krav på lagerutrymmen och behållare .
Säkerställ att produkten ej tränger in i golv.

Råd om lagringskompatibilitet
 Förvara inte tillsammans med oxiderande och självantändande material

Ytterligare information om lagringsvillkor
Förvaras väl tillsluten på sval, väl ventilerad plats, öppna och hantera försiktigt.
Skyddas mot stark värme och direkt solljus.
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Förvaras torrt.
Rekommenderad lagringstemperatur: rumstemperatur.

Information om lagerstabilitet
Se produktinformation.

Lagringsklass 11

Brandklass B

7.3. Specifik slutanvändning
Det finns inga informationer.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Ytterligare råd
Produkten innehåller inte några relevanta ämnen för vilka det finns hygeniska    gränsvärden
Till grund för denna information ligger gällande referenser

8.2. Begränsning av exponeringen
Andningsskydd
Ej nödvändigt vid avsedd användning.

Handskydd
Valet av lämpligt handskmaterial beror inte endast på materialet, utan även  på andra kvalitetsegenskaper.
Då produkten är ett preparat beståendes av olika ämnen, går det inte att bestämma handskmaterialets beständighet på förhand, det är därför 
nödvändigt att kontrollera beständigheten innan produkten används.
handskar (oljebeständiga)
PVC handskar

Ögonskydd
skyddsglasögon

Övriga skyddsåtgärdar
Vanliga arbetskläder för kemisk industri

Lämpliga tekniska styranordningar
Sörj för god rumsventilation, punktutsug vid arbetsplats kan behövas

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
utseende
pastalik

Färg
kopparfärgad

Lukt
mineraloljeliknande

Luktgräns
Ej fastställd

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation

Värde Temperatur vid Metod Anmärkning

pH-värde ej användbar

Kokpunkt/kokintervall Ej fastställd

droppunkt 260 °C DIN/ISO 2176

Flampunkt ej användbar

Förångningshastighet Ej fastställd

Brännbarhet (fast form) Ej fastställd

Brännbarhet (gas) Ej fastställd

Tändtemperatur Ej fastställd



Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG)
 Nr. 1907/2006 (REACH)
Utskriftsdatum 19.11.2015
revision 19.06.2015   (S) Version 3.0

MEISSELPASTE
A01-01424

Sida 5/8

Värde Temperatur vid Metod Anmärkning

Självantändningstemperatu
r

okänt

Nedre explosionsgräns Ej fastställd

Övre explosionsgräns Ej fastställd

Ångtryck Ej fastställd

Relativ densitet ca. 0,9 g/cm3 20 °C

Ångdensitet Ej fastställd

Löslighet i vatten i praktiken olöslig

Löslig i ... Ej fastställd

Fördelningskoefficient n-
octanol/vatten (log P O/W)

Ej fastställd

Nedbrytningstemperatur Ej fastställd

Viskositet Ej fastställd

Oxiderande egenskaper
inga

Explosiva egenskaper
inga

9.2. Annan information
Det finns inga informationer.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Det finns inga informationer.

10.2. Kemisk stabilitet
Det finns inga informationer.

10.3. Risken för farliga reaktioner
Det finns inga informationer.

10.4. Förhållanden som skall undvikas
Upphettning, naken flamma, antändningskällor, elektrostatiska laddningar

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas
Inga farliga reaktioner kända.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Inga vid korrekt hantering och lagring.

Termiskt sönderfall

Anmärkning Sönderfaller ej vid normal hantering.

Ytterligare information
Alla fettkomponenter visar en väldigt låg grad av reaktivitet vid rumstemperatur
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet/Irritation / Sensibilisering

Värde/Validering Art Metod Anmärkning

LD50 Akut oral 
toxicitet

 inte bestämd

Irritation hud långvarig eller upprepad kontakt kan ge irritation

Irritation ögon inga irriterande effekter kända

Sensibilisering hud ingen sensibiliserande effekt är känd

Praktiska erfarenheter
Verkar avfettande på huden.
Upprepande och varande hudkontakt kan förorsaka hudirritationer.
Inga skadliga effekter vid korrekt hantering och avsedd användning.

Ytterligare information
Toxikologiska data ej tillgängliga.
Klassificeringen har genomförts enligt  beräkningsmetoden i EG-direktivet  (67/548/EEG).

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekotoxikologiska effekter
Värde Art Metod Validering

Fisk  inte bestämd

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Biologisk 
nedbrytbarhet

 inte bestämd

12.3. Bioackumuleringsförmåga
Produkten är inte testad. Dess konsistens och låga vattenlöslighet medför troligtvis låg biotillgänglighet.
Produkten är vattenolöslig och bildar inga emulsioner.

12.4. Rörligheten i jord
Det finns inga informationer.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Det finns inga informationer.

12.6. Andra skadliga effekter
Uppträdande i reningsverk
Produkten får inte nå avloppssystemet innan den behandlats enligt lokala föreskrifter.
Produkten flyter på vattenytan.
Produktens trögflytande konsistens kan medföra störningar i ledningar och reningsverk.

Generella föreskrifter
Ekotoxikologiska data saknas.
Produkten får ej okontrollerat släppas ut i miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendationer för produkten
Hanteras enligt lokala föreskrifter.

Rekommendationer för förpackning
Helt tömda förpackningar kan återvinnas.
Engångsförpackningar hanteras enligt lokala föreskrifter.

Rekommenderat rengöringsmedel
Avfettningsmedel
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Allmän information
Kassera engångscontainrar/behållare enligt lokala bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

ADR/RID IMDG IATA-DGR

14.1. UN-nummer 3077 3077 3077

14.2. Officiell 
transportbenämning

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, 
N.O.S. (Koppar)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS 
SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (Copper)

Environmentally hazardous 
substance, solid, n.o.s. (Copper)

14.3. Faroklass för transport 9 9 9

14.4. Förpackningsgrupp III III III

14.5. Miljöfaror Nej Nej Nej

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder
Det finns inga informationer.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Det finns inga informationer.

Landtransport ADR/RID (ADR-S/RID-S)
Farolapp(ar) 9
tunnelrestriktionskod E
Klassificeringskod M7

Sjötransport IMDG-koden
MARINE POLLUTANT

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

VOC-direktiv
VOC-halt 0 %      

Nationella föreskrifter

WGK (gäller endast D) 2 Blandning-WGK enligt VwVwS (D)

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
En kemikaliesäkerhetsbedömning behövs inte för blandning.

AVSNITT 16: Annan information

Utbildningsråd
Använd information från det här säkerhetsdatabladet

Rekommenderad användning och begränsningar
användning endast enligt användingsinstruktion och observera varningstext
Gällande nationella och lokala lagar beträffande kemikalier måste beaktas.

Ytterligare information
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på nuvarande kunskap och är avsedd att enbart beskriva våra produkter ur säkerhetssynpunkt.
Betydande ändringar gentemot föregående version är markerade med "!" i vänsterkanten på sidan.
Alla substanser i denna produkt är registrerade i TSCA.
Alla råvaror i denna produkt är MITI-listade.
Alla råvaror i denna produkt är DSL-listade.
Alla substanser i denna produkt är registrerade i AICS.
Alla råvaror i denna produkt är IECSC-listade (Kina)
Alla råvaror i denna produkt är NZIOC-listade  (Nya Zeeland)
Se produktinformations-blad

Hänvisningar på änding(ar): "!" = Data har ändrads gentemot tidigare version. Föregående version: 2.9

Källor till viktiga data som används
Säkerhetsdatablad för råmaterial
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Ordalydelse för R/H-fraser som anges i kapitel 3 (ej klassificeringen av blandningen!)

R 22 Farligt vid förtäring.
R 50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

-?-
H302 Skadligt vid förtäring.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
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_____________________________________________________________________________________________________________________

SÄKERHETSDATABLAD
AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH

BOLAGET/FÖRETAGET
Detta säkerhetsdatablad är utarbetad för Sverige.

1.1. PRODUKTBETECKNING
Produktnamn:   MOBILITH SHC 007
Produktbeskrivning:    Syntetisk basolja och additiver
Produktkod:    2015A0204010,   400455,   643569-60

1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR
SOM DET AVRÅDS FRÅN

Avsedd användning: Smörjfett

 Användningar som det avråds från:: Inga om inte specifikt angetts i annan del av säkerhetsdatabladet.

1.3. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD
Leverantör: ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA

POLDERDIJKWEG
B-2030 Antwerpen
Belgien

Teknisk produktinformation:  +46-(0)31 799 02 75
Leverantörskontakt::  +46-(0)31 799 02 75
Säkerhetsdatabladets webbadress:  www.msds.exxonmobil.com
E-mail:  sdsnorden@exxonmobil.com
Leverantör / Registrant: +32 35433111

1.4. TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER
Nödnummer (dygnet runt):  +46-(0)8 52503403 (CHEMTREC)
Giftinformationscentralen: 112 eller 010 456 67 00 (Giftinformationscentralen)

Nationellt Produktregistreringsnummer:  Sverige 311176-2
AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1. KLASSIFICERING AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN



 Produktnamn:   MOBILITH SHC 007
 Revisionsdatum:  19 Apr 2017
 Revisionsnummer:  1.02
 Sida: 2 av  12

_____________________________________________________________________________________________________________________

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

 Ej klassificerat

2.2. MÄRKNINGSUPPGIFTER

 Inga märkningsuppgifter i enligt med förordning (EC) 1272/2008

2.3. ANDRA FAROR

Fysikaliska / kemiska faror:
Ingen särskilda faror.

Hälsofaror:
Högtrycksinjektion under huden kan orsaka svåra skador.  Överdriven exponering kan orsaka ögon, hud- eller
andningsirritation.

Miljöfaror:
Ingen särskilda faror.  Produkten är inte PBT eller vPvB enligt kriterierna i REACH Annex XIII.

AVSNITT 3 SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. ÄMNEN  Inte tillämpligt. Denna produkt är en blandning.

3.2. BLANDNINGAR

Detta material är definierat som en blandning.

Ingående ämnen som uppfyller kriterierna för klassificering eller/och med gällande gränsvärde och skall
uppges
Namn CAS# EC# Registrering# Koncentration* GHS/CLP-

klassificering
Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter
med 2,4,4-trimetylpenten

68411-46-1 270-128-1 01-2119491299-
23

 1 - < 5% [Aquatic Acute 3 H402],
Aquatic Chronic 3 H412

Litiumsalt av alifatisk syra Konfidentiellt 242-449-7 01-2120116611-
70

 1 - < 5% Acute Tox. 4 H302

Metylen bis(dibutylditiokarbamat) 10254-57-6 233-593-1 e.f.  1 - < 5% Aquatic Chronic 4 H413
Zinkdialkylditiofosfat 68457-79-4 270-608-0 01-2119493628-

22
 1 - < 2.5% [Aquatic Acute 2 H401],

Aquatic Chronic 2 H411,
Skin Irrit. 2 H315,
Eye Dam. 1 H318

N.B. - varje klassifikation i parentes är en GHS-byggsten som inte antogs av EU i CLP-förordningen (nr 1272/2008) varför den inte
tillämpas i EU eller i sådana icke EU-länder som verkställt CLP-förordningen, och den visas endast för informationsändamål.
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* Alla koncentrationer anges i viktprocent om inte produkten är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent.

anm.:  Fullständig lydelse av faroangivelserna finns i avsnitt 16

AVSNITT 4 ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

INANDNING
 Under normala betingelser och vid avsedd användning förväntas detta material ej utgöra någon inhalationsrisk.

HUDKONTAKT
 Tvätta kontaktyta med tvål och vatten  Om produkten injiceras i eller under huden eller i någon kroppsdel skall
personen omedelbart uppsöka en kirurgmottagning oavsett skadans utseende eller storlek.  Även om de första
symtomen från högtrycksinjektion kan tyckas små eller utebli kan ett kirurgiskt ingrepp inom de närmaste
timmarna vara viktigt för att minska skadans slutliga omfattning.

ÖGONKONTAKT
 Spola med rikligt med vatten. Sök medicinsk hjälp om irritation uppträder.

FÖRTÄRING
 Första hjälpen behövs normalt inte. Sök medicinsk hjälp om obehag uppstår.

4.2. DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA
 Huvudvärk, svindel, dåsighet, illamående och andra effekter som beror på centrala nervsystemet.  Lokal
nekros vars tecken är att smärta och vävnadsskador börjar några timmar efter injektionen.

4.3. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM
EVENTUELLT KRÄVS

 Inget behov av specialutrustning för att tillhandahålla särskild behandling och omedelbar medicinsk behandling
förväntas.

AVSNITT 5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. SLÄCKMEDEL
Lämpliga släckmedel:  Använd vattenspray, skum,  pulver eller koldioxid (CO2) för att släcka brand.

Olämpliga släckmedel:  Direkta vattenstrålar

5.2. SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA
Farliga förbränningsprodukter:  Aldehyder, Oförbrända produkter, Koloxider, Rök, Svaveloxider

5.3. RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL
Brandbekämpningsinstruktioner:  Utrym området.  Förhindra att material från brandbekämpning eller
utspädning rinner ned i vattendrag, avlopp eller dricksvattentäkter.  Brandmän ska använda standard
skyddsutrustning och tryckluftsapparat i trånga utrymmen.  Använd vattenspray för att kyla brandexponerade
ytor och skydda personal.
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BRANDFARLIGHET
Flampunkt [Metod]:  >204ºC  (400ºF)  [ETABL. FÖR OLJA, ASTM D-92 (COC)]
Högre/lägre antändningsgränser (Ungefärlig volymprocent i luft):  UEL:  Data ej tillgängligt     LEL:  Data ej
tillgängligt
Självantändningstemperatur:  Data ej tillgängligt

AVSNITT 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

RAPPORTERING
Spill och oavsiktliga utsläpp i icke oansenlig mängd skall omdedelbart rapporteras till räddningstjänsten och
kommunens miljöskyddskontor.

SKYDDSÅTGÄRDER
Undvik kontakt med utspillt materialet.  Se avsnitt 5 - Brandbekämpningsåtgärder.  Se avsnitt "Farliga
egenskaper"  Se avsnitt 4 - Första hjälpen.  Se avsnitt 8 för råd om personlig skyddsutrustning. Ytterligare
skyddsutrustning kan vara nödvändigt beroende på de specifika omständigheterna och avgörs av experter
på plats.

6.2. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER
Förhindra att materialet når vattendrag, avlopp eller lågt liggande områden.

6.3. METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING
Utsläpp på land:  Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder.  Skrapa upp utspilld
produkt med en skyffel, och lägg i kärl lämpligt för återanvändning eller avyttring.

Utsläpp till vatten:  Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder.  Begränsa omedelbart
utsläppet med länsar.  Varna andra fartyg i närheten.  Skumma av materialet från ytan.

Dessa rekommendationer är baserade på normala förhållanden, andra hänsyn kan behöva tas pga stark vind,
extremt höga/låga temperaturer etc. Det är alltid gällande myndighet (Räddningsverket/kommunala
miljöskyddskontoret/kustbevakningen) som tar slutgiltligt avgörande om korrekt åtgärd i det enskilda fallet.

6.4. HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT
 Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

7.1. FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING
 Förhindra smärre spill och läckage för att undvika halkrisk.

Elektrostatisk ackumuleringsfara:  Detta material ackumulerar ej statisk laddning.

7.2. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET
Får ej lagras i öppna eller omärkta fat/behållare.  Lagras åtskilt ifrån material angett i avsnitt 10 som bör
undvikas.
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7.3. SPECIFIK SLUTANVÄNDNING
  identifierade användningsområden finns i avsnitt 1.  Industri- eller sektorsspecifik vägledning är inte tillgänglig.

AVSNITT 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1. KONTROLLPARAMETRAR

EXPONERINGSGRÄNSVÄRDEN

Hygieniska gränsvärden / standards (Obs; värdena skall ej adderas)

Ämnesnamn Form Hygieniskt gränsvärde anm. Källa
LITIUM SALT OF ALIFATIC SYRA
[som Li]

Inhalerba
rt damm.

Tak 0.02 mg/m3 Arbetsmiljö-
verket

 Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden (AFS 2015:7)

Information om rekommenderade övervakningsmetoder kan fås av:
 Arbetsmiljöverket, se deras allmänna råd (AFS 2000:3) standard SS-EN689 (Arbetsplatsluft)

8.2. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

BEGRÄNSNING AV EXPONERING

Korrekt skydds- och teknisk utrustning varierar beroende på förhållandena på den enskilda arbetsplatsen.
 Inga speciella krav vid normala användningsbetingelser och adekvat ventilation.

SKYDDSUTRUSTNING

Valet av personlig skyddsutrustning kan variera beroende på användningsområde, rutiner för hanterande på
arbetsplatsen och befintlig ventilation. Rekommendationerna nedan är baserade på för oss kända
hanteringsförhållanden.

Andningsskydd:  Om teknisk utrustning inte kan hålla föroreningar under gällande gränsvärde, bör godkänt
andningsskydd användas. Val av skydd, användning och underhåll måste följa gällande lagstiftning. För denna
produkt rekommenderas följande andningsskydd:

 I regel krävs inget skydd vid normala användningsbetingelser och tillräcklig ventilation.

Vid höga koncentrationer skall frisklufts- eller tryckluftsapparat användas.

Handskydd:  Nedanstående information är baserad på tillgänglig litteratur samt information ifrån
skyddshandsketillverkare. Handskarnas passform och genombrottstid kan variera beroende på
användningsområde. Kontakta handstillverkaren för specifika råd angående handskval och genombrottstider för
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dina arbetsförhållanden. Kontrollera handskarna regelbundet och kassera omedelbart vid tecken på påverkan.
För denna produkt rekommenderas följande skyddshandskar:

 I regel krävs inget skydd under normala användningsbetingelser.

Ögonskydd:  Om kontakt med materialet är sannolik rekommenderas skyddsglasögon med sidoskärmar.

Hudskydd:  Nedanstående information är baserad på tillgänglig litteratur samt information från tillverkare av
skyddsutrustning. För denna produkt rekommenderas följande skydd mot hudkontakt:

 Under normalt användningsförfarande krävs som regel inget speciellt hudskydd. Dock bör hudkontakt
alltid undvikas i enlighet med god arbetspraxis.

Specifika hygienåtgärder:  Iakttag god personlig hygien; tvätta alltid händerna efter att produkten har
hanterats samt innan förtäring av mat eller dryck samt före rökning. Tvätta arbetskläderna regelbundet och
kassera kläder och skor som inte kan rengöras.

MILJÖKONTROLLER
 Iakta gällande miljöbestämmelser gällande begränsningar av  utsläpp till luft, vatten och  jord. Skydda miljön
med  lämpliga kontrollåtgärder för att förhindra eller begränsa utsläpp.

AVSNITT 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

OBS! De fysiska och kemiska egenskaper som anges nedan är endast avsedda för en säkerhet-hälso- och
miljöbedömning,och är inte alltid samma som produkt specifikationen.  Kontakta leverantören för ytterligare
information.

9.1. INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikaliskt tillstånd:  Fast
Form:   Halvflytande
Färg:  Röd
Lukt:  Karaktäristisk
Luktgräns:  Data ej tillgängligt
pH:  Inte tekniskt möjligt
Smältpunkt:  Inte tekniskt möjligt
Fryspunkt:  Data ej tillgängligt
Start kokpunkt / och kokområde:  Data ej tillgängligt
Flampunkt [Metod]:  >204ºC  (400ºF)  [ETABL. FÖR OLJA, ASTM D-92 (COC)]
Avdunstningshastighet (n-butylacetat = 1):  Data ej tillgängligt
Brandfarlighet (fast, gas): Inte tekniskt möjligt
Högre/lägre antändningsgränser (Ungefärlig volymprocent i luft):  UEL:  Data ej tillgängligt     LEL:  Data ej
tillgängligt
Ångtryck:  < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) vid 20°C   [Uppskattat]
Ångdensitet (Luft=1):  Data ej tillgängligt
Relativ densitet (vid 15 ºC):   0.866  [testmetod ej tillgängligt]
Löslighet(er): vatten  Försumbar
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten-fördelningskoefficient)::  > 3.5  [Uppskattat]
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Självantändningstemperatur:  Data ej tillgängligt
Sönderfallstemperatur:  Data ej tillgängligt
Viskositet:  460 cSt  (460 mm2/sec) vid 40°C [testmetod ej tillgängligt]
Explosiva egenskaper: Inga
Oxiderande egenskaper:  Inga

9.2. ANNAN INFORMATION

Inga

Anmärkning:  Majoriteten av ovanstående data gäller för i produkten ingående olje komponenter.

AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. REAKTIVITET:  Se underrubrik nedan.

10.2. KEMISK STABILITET:  Materialet är stabilt under normala betingelser.

10.3. RISKEN FÖR FARLIGA REAKTIONER:  Förekommer ej.

10.4. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS:  Extrem hetta. Möjliga antändningskällor.

10.5. OFÖRENLIGA MATERIAL:   Starka oxidationsmedel

10.6. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER:  Produkten bryts inte ner vid normal rumstemperatur.

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

RiskKlass Slutsats / anmärkningar
Inandning

Akut toxicitet:  Ingen slutdata för matrialet Minimal giftighetsgrad. Baserat på komponentanalys.
Irritation: Ingen slutdata för matrialet Låg risk vid hantering i normal rumstemperatur.
FÖRTÄRING

Akut toxicitet: Ingen slutdata för matrialet Minimal giftighetsgrad. Baserat på komponentanalys.
Hud

Akut toxicitet: Ingen slutdata för matrialet Minimal giftighetsgrad. Baserat på komponentanalys.
Hudfrätning/Irritation: Ingen slutdata för
matrialet

Låg risk för hudirritation vid normal rumstemperatur. Baserat på
komponentanalys.

Öga

Allvarlig ögonskada/Irritation: Ingen slutdata
för matrialet

Kan ge en lätt, kortvarig obehagskänsla i ögonen. Baserat på
komponentanalys.

Sensibilisering

Andningsallergi: Inga slutpunktsdata för Anses inte vara en andningsallergen.
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produkten.
Hudsensibilisering: Inga slutpunktsdata för
produkten.

Anses inte vara ett hudsensibiliserande ämne. Baserat på
komponentanalys.

Aspiration: Data tillgängliga. Anses inte utgöra kvävningsrisk.  På basis av materialets
fysikalisk-kemiska egenskaper.

Mutagenicitet i könsceller: Inga
slutpunktsdata för produkten.

Anses inte vara en könscellsmutagen. Baserat på
komponentanalys.

Carcinogenicitet: Inga slutpunktsdata för
produkten.

Väntas inte orsaka cancer. Baserat på komponentanalys.

Reproduktionstoxicitet: Inga
slutpunktsdata för produkten.

Anses inte vara ett reproduktionstoxiskt ämne. Baserat på
komponentanalys.

Mjölkutsöndring: Inga slutpunktsdata för
produkten.

Väntas inte skada spädbarn som ammas.

Specifik toxicitet i målorgan (STOT)

Engångsexponering: Inga slutpunktsdata för
produkten.

Väntas inte orsaka organskador vid en enda exponering.

Upprepad exponering: Inga slutpunktsdata
för produkten.

Väntas inte orsaka organskador vid långvarig eller upprepad
exponering. Baserat på komponentanalys.

ANNAN INFORMATION

Innehåller:
Syntetisk basolja: Förväntas inte ha allvarliga negativa hälsoeffekter vid normalt användande, baserat på
laboratorietester av samma eller liknande produkter. Ej mutagent eller genotoxiskt. Ej allergiframkallande vid tester.

AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION
Informationen baseras på data som finns tillgänglig för materialet, komponenter i materialet och liknande material.

12.1. TOXICITET
             Produkten -- Förväntas inte vara skadligt för vattenorganismer.

12.2. PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET  Ej fastställt.

12.3. BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA  Ej fastställt.

12.4. RÖRLIGHETEN I JORD
             Basoljekomponent -- Låg vattenlöslighet,  flyter och förväntas migrera från vatten till land.  Förväntas fördelas till

jord och sediment.

12.5. ÄMNETS (ÄMNENAS) PERSISTENS, BIOACKUMULATION OCH TOXICITET
 Denna produkt innehåller inget ämne som är PBT eller vPvB.

12.6. ANDRA SKADLIGA EFFEKTER
 Väntas inte orsaka skadliga effekter.
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AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

Rekommendationer angående avfallshantering baseras på produkten som den levereras. Omhändertagande måste ske
i enlighet med aktuella tillämpliga lagar och produktens skick vid avfallstillfället.

13.1. AVFALLSHANTERINGSMETODER
 Produkten är lämplig för förbränning i en av myndigheterna godkänd anläggning, eller avyttring på någon
godkänd avfallsanläggning.  Lokala regler kring avfallshantering kan förekomma och skall efterföljas.

INFORMATION OM LAGSTADGAD AVFALLSHANTERING

Europeisk avfallskod:  12 01 12*

OBS!  Denna kod har tilldelats med utgångspunkt från de vanligaste användningarna av detta material.
Produktens användning avgör slutgiltlig avfallskod. Användaren bör kontrollera att korrekt kod används
i enlighet med avfallsförordningen.

Detta avfall skall hanteras som farligt avfall i enlighet med avfallsförordningen SFS 2011:927, såvida inte
undantag ges i nämnda förordning.

TÖMNINGSANVISNING PLÅTFAT::  (Viscositet 100-700cSt vid 40°C): Tomma fat kan återanvändas eller
lämnas för rekonditionering alternativt metallåtervinning efter tömning enligt anvisningar i detta avsnitt. Fat som
ska lämnas till metallåtervinning måste tömmas omsorgsfullt. Tömningen ska ske vid temperatur högre än
15°C. Vänd det tömda fatet upp och ned, något lutande (ca 10 grader) med sprundet (öppningen) i lägsta
position. Låt de sista produktresterna rinna ut och låt fatet vara kvar i samma position i minst 10 minuter efter
sista droppen.

VARNING GÄLLANDE TÖMD FÖRPACKNING: Varning för tomma behållare (när tillämpligt): Tomma behållare kan
innehålla återstoder och vara farliga.  Försök inte fylla behållare på nytt eller rensa dem utan behövliga anvisningar.
Tomma trummor ska torkas helt och lagras på ett säkert sätt tills de repareras på ett ändamålsenligt sätt eller
destrueras.  Tomma behållare ska tas till återanvändning eller återvinning eller destrueras av ett kompetent eller
auktoriserat avfallshanteringsföretag i enlighet med gällande lokala, regionala och nationella föreskrifter.  MAN SKA
VARKEN TRYCKSÄTTA, SVETSA, LÖDA, SMÄLTA IHOP, BORRA ELLER SLIPA SÅDANA BEHÅLLARE ELLER
UTSÄTTA DEM FÖR HETTA, LÅGOR, GNISTOR, STATISK ELEKTRICITET ELLER ANDRA
ANTÄNDNINGSKÄLLOR.  DE KAN EXPLODERA OCH ORSAKA SKADA ELLER DÖD.
AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

LAND (ADR/RID): 14.1-14.6 Ej klassificerat för vägtransport

INLAND WATERWAYS (ADNR/ADN) - Ej tillämpligt i Sverige: 14.1-14.6 Ej klassificerat för inlands vattendrag
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SEA (IMDG): 14.1-14.6 Ej klassificerat för sjötransport

SEA (MARPOL 73/78 Convention - Bilaga II):
 14.7.  Bulktransport i enlighet med bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC Code
  Ej klassificerat enligt Bilaga II

AIR (IATA): 14.1-14.6 Ej klassificerat för flygtransport

AVSNITT 15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

TILLSYNSSTATUS OCH TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Listad eller undantagen från listning i följande kemikalieförteckningar:  AICS, IECSC, KECI, TCSI, TSCA
               Specialfall:

Förteckning Status
NDSL Restriktioner förekommer
PICCS Restriktioner förekommer

15.1. FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET,
HÄLSA OCH MILJÖ

Tillämpliga EU-direktiv och förordningar:

               1907/2006 [... om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) ...
och dess uppdateringar]
               689/2008/EG [....om export och import av farliga ämnen med ändringar]
               1272/2008  [om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.. med
uppdateringar]

Produktregistrerad i::

15.2. KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

REACH-information: En kemikaliesäkerhetsbedömning har upprättats för denna produkt eller för ämnen i produkten.
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AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION

REFERENSER:  Källinformation som använts för sammanställning av säkerhetsdatabladet inkluderar en eller flera av
följande källor; CONCAWE registreringsdossiers, publikationer från branchorganisationer som EU Hydrocarbon
Solvents REACH Consortium, U.S. HPV Program Robust Summaries, EU IUCLID databas, U.S. NTP publikationer, och
andra tillgänliglia källor.

Lista över förkortningar och akronymer som kan användas (men inte nödvändigtvis finns) på detta
säkerhetsdatablad:
Akronym Full text
e.t. Ej tillämplig
e.f. Ej fastställd
e.f. Inte fastställd
Flyktig organisk
förening (VOC)

Flyktiga organiska föreningar

AICS Australiska förteckningen över kemiska ämnen
AIHA WEEL American Industrial Hygiene Associations gränsvärden för miljöexponering på arbetsplatsen
ASTM ASTM International, ursprungligen känd under namnet American Society for Testing and Materials

(ASTM)
DSL Lista över inhemska ämnen (Kanada)
EINECS Förteckning över existerande, kommersiellt använda ämnen
ELINCS Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen
ENCS Befintliga och nya kemiska ämnen (Japansk förteckning)
IECSC Förteckningen över existerande kemiska ämnen i Kina
KECI Koreanska förteckningen över befintliga kemikalier
NDSL Lista över icke inhemska ämnen (Kanada)
NZIoC Nya Zeelands förteckning över kemiska ämnen
PICCS Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen
TLV Tröskelgränsvärde (American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
TSCA Toxic Substances Control Act (Förenta staternas förteckning)
UVCB Ämnen med okänd eller varierande sammansättning, komplexa reaktionsprodukter eller biologiskt

material.
LC Letal koncentration
LD Letal dos
LL Letal belastning
EC Effektiv koncentration
EL Belastningeffekt
NOEC NOEC
NOELR Ingen observerad belastningsgradseffekt

Förteckning över faroangivelser (H- koder) som finns i  avsnitt 3 av detta säkerhetsdatablad:
Acute Tox. 4 H302: Skadligt vid förtäring.; Akut Giftighet Vid Förtäring, Klass
Skin Irrit. 2 H315: Irriterar huden; Hudfrätning/irritation, Klass
Eye Dam. 1 H318: Orsakar allvarliga ögonskador; Allvarliga ögonskador/Irr, Klass
[Aquatic Acute 2 H401]: Giftigt för vattenlevande organismer; Akut miljötoxicitet, klass
[Aquatic Acute 3 H402]: Skadligt för vattenlevande organismer; Akut miljötoxicitet, Klass
Aquatic Chronic 2 H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; Långvarig miljötoxicitet, Klass
Aquatic Chronic 3 H412: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter; Långvarig miljötoxicitet, Klass
Aquatic Chronic 4 H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer; Långvarig miljötoxicitet, Klass
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DETTA SÄKERHETSDATABLAD ÄR ENLIGT REVISION::
Avsnitt 03;  Sammansättningstabell för REACH information har modifierats.
Exponeringsscenario krävs inte information har lagts till.
Avsnitt 01: Företagets prioriteringsordningen på kontakter information har modifierats.
Avsnitt 01: Företagets nödnummer information har modifierats.
Avsnitt 01: Rubrik Avsedd användning information har modifierats.
Avsnitt 05: Brandbekämpningsåtgärder - Brandbekämpningsinstruktioner information har modifierats.
Avsnitt 06: Åtgärder vid spill - skyddsåtgärder- land information har modifierats.
Avsnitt 06: Åtgärder vid spill - skyddsåtgärder- vatten information har modifierats.
Avsnitt 08: laglig bakgrund information har modifierats.
Avsnitt 13: Tömningsanvisning plåtfat information har modifierats.
Avsnitt 15: Nationella förteckningar information har modifierats.
Avsnitt 15: Produktregistreringsstatus - Land/länder information har tagits bort.
Avsnitt 15: Specialfall  tabell information har modifierats.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Information och rekommendationer i detta dokument är, enligt ExxonMobils vetskap och kännedom, korrekt och
tillförlitlig vid utfärdandedatumet. ExxonMobil kan kontaktas för säkerställande om att detta dokument är det senaste
tillgängliga. Informationen och rekommendationerna tillhandahålls för användarens övervägande och kontroll. Det
åligger användaren att tillse att produkten är lämplig för avsedd användning.  Om köparen packar om denna produkt, är
det användarens ansvar att försäkra sig om att korrekt hälso-, säkerhets- och annan nödvändig information finns med
eller på förpackningen. Ändring av detta dokument är strikt förbjuden. Förutom i den omfattning som krävs enligt lag, är
återpublicering eller -överföring av detta dokument, helt eller delvis, ej tillåtet. Begreppet "ExxonMobil" används för
bekvämlighets skull och kan omfatta ett eller flera av ExxonMobil Chemical Company, Exxon Mobil Corporation eller
något dotterbolag till vilket dessa bolag direkt eller indirekt har ägarintresse.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Endast för internt bruk
MHC:  0B, 0B, 0, 0, 0, 0 FÖRS.ÅTG.:   A

 DGN:  2010002XSE  (553334)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna produkt är inte klassificerad för hälso- och miljörisker, och ett exponeringsscenario  krävs inte. Detta SDS
förmedlar lämpliga riskhanteringsåtgärder

BILAGA
Bilaga behövs inte för detta material.
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SÄKERHETSDATABLAD 
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar. 

 

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

1.1 Produktbeteckning 

Produktnamn: RENOCAL FN 745/94 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från 
 

Identifierade användningar: Smörjfett  
Användningar som det avråds från: Ingen identifierad avrådd användning.  

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

 

Tillverkare Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH 
Friesenheimer Str. 19 
68169 Mannheim 
 

Telefon:  +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax:  +49 621 3701-570 
 
 

 

Kontaktperson:  Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH  Abteilung Produktsicherheit 
Telefon:  +49 621 3701-1333 
Fax:  +49 621 3701-7303 
e-post:  produktsicherheit@fuchs-europe.de 

 
1.4 Telefonnummer för 
nödsituationer:  

+49 621 3701-1333 ODER +49 621 3701-0 

 
 
AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Produkten har inte klassificerats som farlig, men behöver märkas enligt gällande lagstiftning. 
 

Sammanfattning av faror 
Fysiska risker: Hantering av minerolje- och kemikalie-produkter är inte kännetecknad av 

särskild fara såvida normala försiktighetsåtgärder enligt 
hanteringsföreskrifter (stycke 7) och skyddsutrustning (stycke 8) följs.  

 
 

Miljöfaror: Denna produkt är skadlig för vattenmiljöer; se stycke 12  
 
2.2 Märkningsuppgifter  

 
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran. 
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2.3 Andra faror: Ingen data. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.2 Blandningar 
 

Allmän information: Smörjfett: Förtjockningssystem och additiv i högraffinerad mineralolja  
 

Kemiskt namn Koncentration * Identifiering REACH-
registreringsnr 

Anmärknin
gar 

ZnDTP >=0,10 - <1,00% 224-235-5 01-2119493635-27  
* Alla koncentrationer anges i viktprocent om beståndsdelen inte är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent. 
# Detta ämne har exponerings gränsvärde (n). 
PBT: långlivad, bioackumulerande och toxiskämne. 
vPvB: mycket långlivad och mycketbioackumuleran de ämne. 

 
Klassificering 

 
Kemiskt namn Klassificering 

ZnDTP DSD: Xi; R41 N; R51/53  

CLP: Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411 
 

DSD: direktiv 67/548/EEG. 
CLP: Förordning nr 1272/2008. 

 
Alla R- och H-frasernas fullständiga text visas i avsnittet 16. 

 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

Allmänt:  Byt kläder och skor som är indränkta med produkten. Lägg aldrig trasor 
kontaminerade med produkten i klädesfickor.  

 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning:  Tillförsel av frisk luft, kontakta läkare vid besvär  
 

Ögonkontakt: Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.  
 

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten.  I allmänhet kan produkten ej irritera huden.   
 

Förtäring: Skölj munnen ordentligt.  
 
4.2 De viktigaste symptomen 

och effekterna, både akuta 
och fördröjda: 

Kan orsaka hud- och ögonirritation.  

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Faror: Ingen data. 
 

Behandling: Kontakta läkare om symptom uppträder.  
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
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5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall 
bekämpas med spridd vattenstråle innehållande ytaktvit ämne eller 
alkoholbeständigt skum.  

 
Olämpliga släckmedel: Vatten med full stråle  

 
5.2 Särskilda faror som ämnet 

eller blandningen kan 
medföra: 

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.  

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Brandbekämpning: Ingen data. 
 

Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningspersona
l: 

Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.  

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, 

skyddsutrustning och 
åtgärder vid nödsituationer: 

Erfordras ej.  

 
6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till miljön. Miljöchefen skall underrättas om alla större spill. 

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. 
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.  

 
6.3 Metoder och material för 

inneslutning och sanering: 
Spill skrapas upp eller avlägsnas med sugande material. Stoppa 
materialflödet om detta kan göras utan risk. Omhänderta det uppsugna 
materialet på ett föreskrivet sätt.  

 
6.4 Hänvisning till andra 

avsnitt: 
Inga farliga ämnen frigörs.  

 
AVSNITT 7: Hantering och lagring: 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker 

hantering: 
Ventilationen skall vara effektiv. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. 
Följ god kemikaliehygien.  

 
7.2 Förhållanden för säker 

lagring, inklusive eventuell 
oförenlighet: 

Lokala föreskrifter avseende hantering och lagring av vattenförorenande 
produkter måste följas.  

 
7.3 Specifik slutanvändning: Ingen data. 
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1 Kontrollparametrar 
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen 

Kemiskt namn Typ Exponeringsgränsvärden Källa 

Base oil, naphthenic - Dimma NGV  1 mg/m3 Sverige. Hygieniska gränsvärden (2007) 

Base oil, naphthenic - Dimma KTV  3 mg/m3 Sverige. Hygieniska gränsvärden (2007) 

 
 
8.2 Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder: 

Ingen data. 

 
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 

 
Allmän information: Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Använd föreskriven personlig 

skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande 
CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig 
skyddsutrustning. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av 
kemikalier skall iakttas.  

 
Ögonskydd/ansiktsskydd: Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd.  

 
Hudskydd 

Handskydd: Nitrilbutylgummi (NBR). undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. 
Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören. Förebyggande 
hudskydd genom användning av hudskyddssalva. Skyddshandskar Exakt 
penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall 
beaktas.  

 
Annat skydd: Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna. Använd lämpliga 

skyddskläder.  
 

Andningsskydd: Vid otillräcklig ventilation skall lämpligt andningsskydd användas. 
Konsultera lokala arbetsledaren. Undvik inandning av ånga/aerosol.  

 
Termisk fara: Ingen data. 

 
Hygieniska åtgärder: Iaktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter 

hantering av materialet och innan man äter, dricker eller röker. Tvätta 
rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Bortskaffa 
kontaminerade skor som inte kan rengöras.  

 
Miljökontroller: Ingen data. 

 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd 

Fysikaliskt tillstånd: Fast  

Form: Pasta  
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Färg: Ljusbrun 

Lukt: Karakteristisk 

Lukttröskel: Ingen data. 

pH: inte tillämplig  

Smältpunkt: Ingen data. 

Kokpunkt: Ingen data. 

Flampunkt:  inte tillämplig  

Avdunstningshastighet: Ingen data. 

Brännbarhet (fast, gas): Ingen data. 

Explosionsgräns, övre (%)–: Ingen data. 

Explosionsgräns, nedre (%)–: Ingen data. 

Ångtryck: Ingen data. 

Ångdensitet (luft=1): Ingen data. 

Densitet: 0,8800 g/ml (25,00 °C)  

Löslighet 
Löslighet i vatten: Olösligt i vatten  

Löslighet (annan): Ingen data. 

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ingen data. 

Självantändningstemperatur: Ingen data. 

Sönderfallstemperatur: Ingen data. 

NLGI: 1 

Sluttid Ingen data. 

Explosiva egenskaper: Ingen data. 

Oxiderande egenskaper: Ingen data. 
9.2 ANNAN INFORMATION Ingen data. 

 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet: Stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad 

användning.  
 
10.2 Kemisk stabilitet: Ingen data. 

 
10.3 Risken för farliga 

reaktioner: 
Inga vid normala förhållanden.  

 
10.4 Förhållanden som ska 

undvikas: 
Undvik hetta eller kontaminering.  

 
10.5 Oförenliga material: Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.  

 
10.6 Farliga 

sönderdelningsprodukter: 
Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra karbonoxider och andra 
giftiga gaser eller ångor.  
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

Akut toxicitet 
 

Oral 
Produkt: Ingen data. 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP LD 50 (Råtta): 4.358 mg/kg  
 

hudrelaterad 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

Inandning 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

Toxicitet vid upprepad dosering 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

Hudfrätande/irriterande:  
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

Allvarliga 
ögonskador/ögonirritation: 

 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Inandnings- eller 
hudsensibilisering: 

 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
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Mutagenitet i könsceller 
 

In vitro 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
In vivo 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Cancerframkallande 
egenskaper 

 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Reproduktionstoxicitet  

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Specifik organtoxicitet - upprepade exponeringar 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Kvävningsrisk 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
Andra skadliga effekter: Ingen data. 

 
AVSNITT 12: Ekologisk information 
 
12.1 Toxicitet  
 

Akut toxicitet 
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Fisk 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP LC 50 (Fisk, 96 h): 1 - 10 mg/l  
 

Vattenlevande evertebrater 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP EC50 (Vattenloppa, 48 h): 1 - 10 mg/l  
 

Kronisk toxicitet 
 

Fisk 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

Vattenlevande evertebrater 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

Giftighet för vattenväxter 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
 

Biologisk nedbrytning 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
BOD/COD-förhållande 

Produkt Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 

 
12.4 Rörligheten i jord: Ingen data. 

 
Känd eller förväntad fördelning i olika delar av miljön 
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ZnDTP Ingen data. 
 
12.5 Resultat av PBT- och 

vPvB-bedömningen: 
Ingen data. 

 
ZnDTP Ingen data.  

 
12.6 Andra skadliga effekter: Ingen data. 

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 

Allmän information: Bortskaffa avfallet och resterna i enlighet med lokala myndigheternas krav.  
 

Destruktionsmetoder: Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Vid 
lagring av begagnade produkter skall spilloljekategorier och 
blandningsbestämmelser iakttas.  

 
Europeiska avfalls koder 12 01 12*: Använda vaxer och fetter 

 

AVSNITT 14: Transport information 
 

Detta material omfattas inte av några transportregler. 
 

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

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö: 
 
15.2 

Kemikaliesäkerhetsbedö
mning: 

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.  

 
AVSNITT 16: Annan information 
 
Revisionsinformation: Ändringar är markerade på sidan med ett dubbelstreck. 

 
Formulering av R-fraserna och H-angivelser i avsnitt 2 och 3 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
R41 Risk för allvarliga ögonskador. 
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 

långtidseffekter i vattenmiljön. 
 
Utbildningsinformation: Iakttag träningsanvisningar vid hantering av detta material.  

 
Revisionsdatum: 16.01.2015 
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Friskrivningsklausul: Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap 
och erfarenhet och ges till den bästa av vår kunskap och övertygelse. Den 
karakteriserar produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven för 
hantering, transport och omhändertagande. Informationen beskriver inte 
produktens egenskaper (teknisk produktspecifikation). Varken särskilda 
egenskaper eller produktens lämplighet för någon särskild teknisk tillämpning 
ska härledas från uppgifterna i detta säkerhetsdatablad. Ändringar av detta 
dokument är inte tillåtna. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. 
När det gäller att blanda produkten med andra produkter eller bearbetning av 
produkten, är informationen i detta säkerhetsdatablad inte nödvändigtvis 
giltiga för det nya materialet. Det åligger mottagaren av produkten att 
observera federala, statliga och lokala lagar. Vänligen kontakta oss för att få 
uppdaterade säkerhetsdatablad. 
 
Detta dokument utfärdades elektroniskt och har ingen underskrift. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar. 

 

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

1.1 Produktbeteckning 

Produktnamn: RENOLIT DURAPLEX EP 2 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från 
 

Identifierade användningar: Smörjfett  
Användningar från vilka avrådas: Ingen identifierad avrådd användning.  

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

 

Tillverkare / Leverantör Fuchs Schmierstoffe GmbH 
Friesenheimer Str. 19 
68169 Mannheim 
 

Telefon:  +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax:  +49 621 3701-570 
 
 

 

Kontaktperson:  Fuchs Schmierstoffe GmbH  Abteilung Produktsicherheit 
Telefon:  +49 621 3701-1333 
Fax:  +49 621 3701-7303 
E-post:  produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de 

 
1.4 Telefonnummer för 
nödsituationer:  

+49 621 3701-1333 ODER +49 621 3701-0 

 
 
AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Produkten är klassificerad som farlig produkt enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP) och har märkts 
som sådan. 

 
Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och ändringarna i den. 

Miljöfaror
Långvariga faror för vattenmiljön Kategori 3 H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande 

organismer. 
 

Sammanfattning av faror 
Fysiska Risker: Ingen data. 
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2.2 Märkningsuppgifter  

 
Uttalande(n) om fara: H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 

 
Skyddsangivelse 

Förebyggande: P273: Undvik utsläpp till miljön.  
 

 

2.3 Andra faror: Hantering av minerolje- och kemikalie-produkter är inte kännetecknad av 
särskild fara såvida normala försiktighetsåtgärder enligt 
hanteringsföreskrifter (stycke 7) och skyddsutrustning (stycke 8) följs. 
Produkten får inte okontrollerat spridas i omgivningen.  

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.2 Blandningar 
 

Allmän information: Smörjfett: Förtjockningssystem och additiv i högraffinerad mineralolja  
 

Kemiskt namn Koncentration * Identifiering REACH-
registreringsnr 

Anmärknin
gar 

ZnDTP 1,00 - <2,50% 288-917-4 01-2119521201-61  

Fenolisk antioxidant 0,25 - <1,00% 204-881-4 01-2119565113-46  

* Alla koncentrationer anges i viktprocent om beståndsdelen inte är en gas. Gaskoncentrationer anges i volymprocent. 
PBT: långlivad, bioackumulerande och toxiskämne. 
vPvB: mycket långlivad och mycketbioackumuleran de ämne. 

 
Klassificering 

 
Kemiskt namn Klassificering 

ZnDTP CLP: Eye Irrit. 2;H319, Skin Irrit. 2;H315, Aquatic Chronic 2;H411 

Fenolisk antioxidant CLP: Aquatic Acute 1;H400, Aquatic Chronic 1;H410 

CLP: Förordning nr 1272/2008. 
 

De angivna farohänvisningarnas betydelse framgår av kapitel 16. 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

Allmänt:  Byt kläder och skor som är indränkta med produkten. Lägg aldrig trasor 
kontaminerade med produkten i klädesfickor.  

 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning:  Tillförsel av frisk luft, kontakta läkare vid besvär  
 

Ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten i åtminstone 15 minuter. Ta av 
kontaktlinserna, om det går lätt att göra. Kontakta läkare.  

 
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. I allmänhet kan produkten ej irritera huden.  
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Förtäring: Skölj munnen ordentligt.  

 
4.2 De viktigaste symptomen 

och effekterna, både akuta 
och fördröjda: 

Orsakar allvarlig ögonirritation.  

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Faror: Ingen data. 
 

Behandling: Kontakta läkare om symptom uppträder.  
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall 

bekämpas med spridd vattenstråle innehållande ytaktvit ämne eller 
alkoholbeständigt skum.  

 
Olämpliga släckmedel: Vatten med full stråle  

 
5.2 Särskilda faror som ämnet 

eller blandningen kan 
medföra: 

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.  

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Brandbekämpning: Ingen data. 
 

Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningspersona
l: 

Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.  

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, 

skyddsutrustning och 
åtgärder vid nödsituationer: 

Erfordras ej.  

 
6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till miljön. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan 

göras på ett säkert sätt. Förorena inte vattenkällor eller avlopp.  
 
6.3 Metoder och material för 

inneslutning och sanering: 
Spill skrapas upp eller avlägsnas med sugande material. Stoppa 
materialflödet om detta kan göras utan risk. Omhänderta det uppsugna 
materialet på ett föreskrivet sätt.  

 
6.4 Hänvisning till andra 

avsnitt: 
Se sektion 8 för anvisningar om personlig skyddsutrustning. Information 
beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande 
avfallshantering se kapitel 13.  
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 Dika för senare avfallshantering. Förhindra att materialet når vattendrag, 
avlopp, källare eller trånga utrymmen. Stoppa materialflödet om detta kan 
göras utan risk.  

 
AVSNITT 7: Hantering och lagring: 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker 

hantering: 
Undvik kontakt med ögonen. Tvätta händerna grundligt efter användning. 
Man ska inte äta, dricka eller röka vid arbete med produkten. Arbeta efter 
normala försiktighetsåtgärder vid hantering av mineroljeprodukter eller 
kemikalier.  

 
7.2 Förhållanden för säker 

lagring, inklusive eventuell 
oförenlighet: 

Lokala föreskrifter avseende hantering och lagring av vattenförorenande 
produkter måste följas.  

 
7.3 Specifik slutanvändning: inte tillämplig 

 

 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1 Kontrollparametrar 
Gränsvärden för Exponering på Arbetsplatsen 

Ingen av komponenterna har tilldelats exponeringsgränser.  
 

 
8.2 Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder: 

Ingen data. 

 
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 

 
Allmän information: Tvätta händerna före raster och efter arbetet Använd föreskriven personlig 

skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande 
CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig 
skyddsutrustning. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av 
kemikalier skall iakttas.  

 
Ögonskydd/ansiktsskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon (EN 166).  

 
Hudskydd 

Handskydd: Nitrilbutylgummi (NBR). Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. 
Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören. Förebyggande 
hudskydd genom användning av hudskyddssalva. Skyddshandskar Exakt 
penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall 
beaktas.  

 
Övrigt: Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna. Använd lämpliga 

skyddskläder.  
 

Andningsskydd: Inte relevant på grund av produktens form.  
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Termisk fara: Ingen data. 
 

Hygieniska åtgärder: Iaktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter 
hantering av materialet och innan man äter, dricker eller röker. Tvätta 
rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Bortskaffa 
kontaminerade skor som inte kan rengöras.  

 
Miljökontroller: Ingen data. 

 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd 

Aggregationstillstånd: fast  

Form: Pasta  

Färg: Ljusbrun 

Lukt: Karakteristisk 

Lukttröskel: Ingen data. 

pH-värde: inte tillämplig  

Smältpunkt: Ingen data. 

Kokpunkt:  inte tillämplig  

Flampunkt:  inte tillämplig  

Avdunstningshastighet: Ingen data. 

Brandfarlighet (fast form, gas): Ingen data. 

Explosionsgräns, övre (%)–: Ingen data. 

Explosionsgräns, nedre (%)–: Ingen data. 

Ångtryck: Ingen data. 

Ångdensitet (luft=1): Ingen data. 

Densitet: 0,89 g/ml (0,00 °C)  

Löslighet 
Löslighet i vatten: Olösligt i vatten  

Löslighet (annan): Ingen data. 

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ingen data. 

Självantändningstemperatur: Ingen data. 

Sönderfallstemperatur: Ingen data. 

NLGI: 2 
Explosiva egenskaper: Ingen data. 

Oxiderande egenskaper: Ingen data. 
9.2 ANNAN INFORMATION Ingen data. 
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet: Stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad 

användning.  
 
10.2 Kemisk Stabilitet: Ingen data. 

 
10.3 Risken för Farliga 

Reaktioner: 
Inga vid normala förhållanden.  

 
10.4 Förhållanden som ska 

Undvikas: 
Undvik hetta eller kontaminering.  

 
10.5 Oförenliga Material: Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.  

 
10.6 Farliga 

Sönderdelningsprodukter: 
Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra karbonoxider och andra 
giftiga gaser eller ångor.  

 
AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

Information om sannolika exponeringsvägar 
Inandning: Ingen data. 

 
Förtäring: Ingen data. 

 
Hudkontakt: Ingen data. 

 
Ögonkontakt: Orsakar ögonirritation.  

 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

 
Akut toxicitet 

 
Oral 

Produkt:  
Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.  

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant LD 50 (Råtta): 2.930 mg/kg  

 
Dermal 

Produkt:  
Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.  

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant LD 50 (Råtta): > 5.000 mg/kg  

 
Inandning 

Produkt:  
Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.  
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Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Toxicitet vid upprepad dosering 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant  (Råtta, Oral, 28 d): 25 mg/kg  

 
Hudfrätande/Irriterande: 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant (Kanin):  

Lätt irriterande.  
 

Allvarliga Ögonskador/Ögonirritation: 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant (Kanin):  

Lätt irriterande.  
 

Inandnings- eller Hudsensibilisering: 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant  

Ingen sensibiliserande effekt (marsvin); OECD 406.  
 

Mutagenitet i Könsceller 
 

In vitro 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
In vivo 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Cancerframkallande 
egenskaper 
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Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Reproduktionstoxicitet  

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Kvävningsrisk 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Andra Skadliga Effekter: Ingen data. 

 
AVSNITT 12: Ekologisk information 
 
12.1 Toxicitet  
 

Akut toxicitet 
 

Fisk 
Produkt: Ingen data. 

 
Specificerat ämne (specificerade ämnen) 

ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant LC 50 (Fisk, 96 h): > 0,57 mg/l (OECD 203)  

 
Vattenlevande Evertebrater 

Produkt: Ingen data. 
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Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant EC50 (Vattenloppa, 48 h): > 0,17 mg/l  

 
Kronisk toxicitet 

 
Fisk 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
Vattenlevande Evertebrater 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant NOEC (Vattenloppa, 21 d): > 0,39 mg/l  

 
Giftighet för vattenväxter 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant EC50 (Alger, 72 h): > 0,42 mg/l  

 
12.2 Persistens och Nedbrytbarhet 

 
Biologisk nedbrytning 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant 30 %  

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Produkt: Ingen data. 
 

Specificerat ämne (specificerade ämnen) 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Kan ackumuleras i organismer.  

 
12.4 Rörligheten i Jord: Ingen data. 

 
Känd eller förväntad fördelning i olika delar av miljön 
ZnDTP Ingen data. 
Fenolisk antioxidant Ingen data. 

 
12.5 Resultat av PBT- och 

vPvB-bedömningen: 
Ingen data. 
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ZnDTP Ingen data.  

Fenolisk antioxidant Ingen data.  

 
12.6 Andra Skadliga Effekter: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.  

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 

Allmän information: Bortskaffa avfallet och resterna i enlighet med lokala myndigheternas krav.  
 

Destruktionsmetoder: Utsläpp, behandling eller avfallshantering kan vara reglerade i nationella, 
delstatliga eller lokala lagar.  

 
Europeiska avfalls koder 

 12 01 12*: Använda vaxer och fetter 
 

AVSNITT 14: Transport information 
 

ADR/RID 
14.1 UN-nummer: – 
14.2 Officiell Transportbenämning: – 
14.3 Faroklass för Transport  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 
Faronr. (ADR): – 
Tunnelbegränsningskod: – 

14.4 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 

 
ADN 

14.1 UN-nummer: – 
14.2 Officiell Transportbenämning: – 
14.3 Faroklass för Transport  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 

14.3 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 
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IMDG 
14.1 UN-nummer: – 
14.2 Officiell Transportbenämning: – 
14.3 Faroklass för Transport  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 
EmS No.: – 

14.3 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 

 
IATA 

14.1 UN-nummer: – 
14.2 Benämning: – 
14.3 Faroklass för Transport:  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 

14.4 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 

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

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

EU-förordningar 
 

Förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: ingen  
 

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar: ingen  
 
15.2 

Kemikaliesäkerhetsbedö
mning: 

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.  

 
AVSNITT 16: Annan information 
 
Revisionsinformation: Ändringar är markerade på sidan med ett dubbelstreck. 

 
 

Formulering av H-angivelser i avsnitt 2 och 3 
H315 Irriterar huden. 
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. 
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Utbildningsinformation: Iakttag träningsanvisningar vid hantering av detta material.  
 
 
ANNAN INFORMATION: Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med 

uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter, förordning (EG) nr. 
1272/2008 (CLP).  

 
Revisionsdatum: 27.07.2015 
Friskrivningsklausul: Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap 

och erfarenhet och ges till den bästa av vår kunskap och övertygelse. Den 
karakteriserar produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven för 
hantering, transport och omhändertagande. Informationen beskriver inte 
produktens egenskaper (teknisk produktspecifikation). Varken särskilda 
egenskaper eller produktens lämplighet för någon särskild teknisk tillämpning 
ska härledas från uppgifterna i detta säkerhetsdatablad. Ändringar av detta 
dokument är inte tillåtna. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. 
När det gäller att blanda produkten med andra produkter eller bearbetning av 
produkten, är informationen i detta säkerhetsdatablad inte nödvändigtvis 
giltiga för det nya materialet. Det åligger mottagaren av produkten att 
observera federala, statliga och lokala lagar. Vänligen kontakta oss för att få 
uppdaterade säkerhetsdatablad. 
 
Detta dokument utfärdades elektroniskt och har ingen underskrift. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Artikel 31, Bilaga II med ändringar. 

 

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

1.1 Produktbeteckning 

Produktnamn: RENOLIT FWA 120 LINCOLN 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från 
 

Identifierade användningar: Smörjfett  
Användningar från vilka avrådas: Ingen identifierad avrådd användning.  

 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

 

Tillverkare / Leverantör Fuchs Schmierstoffe GmbH 
Friesenheimer Str. 19 
68169 Mannheim 
 

Telefon:  +49 621 3701-0 (ZENTRALE) 
Fax:  +49 621 3701-570 
 
 

 

Kontaktperson:  Fuchs Schmierstoffe GmbH  Abteilung Produktsicherheit 
Telefon:  +49 621 3701-1333 
Fax:  +49 621 3701-7303 
E-post:  produktsicherheit@fuchs-schmierstoffe.de 

 
1.4 Telefonnummer för 
nödsituationer:  

+49 621 3701-1333 ODER +49 621 3701-0 

 
 
AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Produkten är inte klassificerad som farlig produkt enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 (CLP) men den är 
märkningspliktig. 

 
Klassificering enligt direktivet 67/548/EEG eller 1999/45/EG samt ändringarna i dessa. 

 
 

. Produkten är inte klassificerad enligt direktiv 67/548 / EEG och direktiv 
1999/45/EG. 

 
Sammanfattning av faror 

Fysiska Risker: Ingen data. 
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2.2 Märkningsuppgifter  

 

EUH208: Innehåller organic Polysulphide. Kan orsaka en allergisk reaktion. 
 

EUH210: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. 

 

2.3 Andra faror: Hantering av minerolje- och kemikalie-produkter är inte kännetecknad av 
särskild fara såvida normala försiktighetsåtgärder enligt 
hanteringsföreskrifter (stycke 7) och skyddsutrustning (stycke 8) följs. 
Produkten får inte okontrollerat spridas i omgivningen.  

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.2 Blandningar 
 

Allmän information: Smörjfett: Förtjockningssystem och additiv i högraffinerad mineralolja 
Komponenterna är inte farliga ämnen eller deras värden underskrider 
krävda anmälningsgränser.  

 
 
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

Allmänt:  Byt kläder och skor som är indränkta med produkten. Lägg aldrig trasor 
kontaminerade med produkten i klädesfickor.  

 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning:  Tillförsel av frisk luft, kontakta läkare vid besvär  
 

Ögonkontakt: Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.  
 

Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten. I allmänhet kan produkten ej irritera huden.  
 

Förtäring: Skölj munnen ordentligt.  
 
4.2 De viktigaste symptomen 

och effekterna, både akuta 
och fördröjda: 

Kan orsaka hud- och ögonirritation.  

 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

Faror: Ingen data. 
 

Behandling: Kontakta läkare om symptom uppträder.  
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
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5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall 
bekämpas med spridd vattenstråle innehållande ytaktvit ämne eller 
alkoholbeständigt skum.  

 
Olämpliga släckmedel: Vatten med full stråle  

 
5.2 Särskilda faror som ämnet 

eller blandningen kan 
medföra: 

Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.  

 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Brandbekämpning: Ingen data. 
 

Särskild skyddsutrustning 
för 
brandbekämpningspersona
l: 

Använd sluten andningsapparat och lämpliga skyddskläder vid brand.  

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, 

skyddsutrustning och 
åtgärder vid nödsituationer: 

Erfordras ej.  

 
6.2 Miljöskyddsåtgärder: Undvik utsläpp till miljön. Miljöchefen skall underrättas om alla större spill. 

Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. 
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.  

 
6.3 Metoder och material för 

inneslutning och sanering: 
Spill skrapas upp eller avlägsnas med sugande material. Stoppa 
materialflödet om detta kan göras utan risk. Omhänderta det uppsugna 
materialet på ett föreskrivet sätt.  

 
6.4 Hänvisning till andra 

avsnitt: 
Se sektion 8 för anvisningar om personlig skyddsutrustning. Information 
beträffande säker hantering se kapitel 7. Information beträffande 
avfallshantering se kapitel 13.  

 
AVSNITT 7: Hantering och lagring: 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker 

hantering: 
Ventilationen skall vara effektiv. Följ god kemikaliehygien. Man ska inte äta, 
dricka eller röka vid arbete med produkten. Arbeta efter normala 
försiktighetsåtgärder vid hantering av mineroljeprodukter eller kemikalier.  

 
7.2 Förhållanden för säker 

lagring, inklusive eventuell 
oförenlighet: 

Lokala föreskrifter avseende hantering och lagring av vattenförorenande 
produkter måste följas.  

 
7.3 Specifik slutanvändning: inte tillämplig 
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1 Kontrollparametrar 
Gränsvärden för Exponering på Arbetsplatsen 

Ingen av komponenterna har tilldelats exponeringsgränser.  
 

 
8.2 Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska 
kontrollåtgärder: 

Ingen data. 

 
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning 

 
Allmän information: Tvätta händerna före raster och efter arbetet Använd föreskriven personlig 

skyddsutrustning. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande 
CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig 
skyddsutrustning. Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av 
kemikalier skall iakttas.  

 
Ögonskydd/ansiktsskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon (EN 166).  

 
Hudskydd 

Handskydd: Nitrilbutylgummi (NBR). Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt. 
Lämpliga handsktyper kan anvisas av handskleverantören. Förebyggande 
hudskydd genom användning av hudskyddssalva. Skyddshandskar Exakt 
penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall 
beaktas.  

 
Övrigt: Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna. Använd lämpliga 

skyddskläder.  
 

Andningsskydd: Inte relevant på grund av produktens form.  
 

Termisk fara: Ingen data. 
 

Hygieniska åtgärder: Iaktta alltid god personlig hygien. Exempelvis bör man tvätta sig efter 
hantering av materialet och innan man äter, dricker eller röker. Tvätta 
rutinmässigt arbetskläderna för att avlägsna föroreningar. Bortskaffa 
kontaminerade skor som inte kan rengöras.  

 
Miljökontroller: Ingen data. 

 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd 

Aggregationstillstånd: fast  

Form: Pasta  

Färg: Ljusbrun 

Lukt: Karakteristisk 



  

 
Produktnamn: RENOLIT FWA 120 LINCOLN 
 

  
Utgivningsdatum: 30.10.2013  
Revisionsdatum: 09.04.2015 Version: 2.0 
Ersättningsdatum: 09.04.2015  
SDS_SE - SV - 000000000600657864 5/9 

 

Lukttröskel: Ingen data. 

pH-värde: inte tillämplig  

Smältpunkt: Ingen data. 

Kokpunkt:  inte tillämplig  

Flampunkt:  inte tillämplig  

Avdunstningshastighet: Ingen data. 

Brandfarlighet (fast form, gas): Ingen data. 

Explosionsgräns, övre (%)–: Ingen data. 

Explosionsgräns, nedre (%)–: Ingen data. 

Ångtryck: Ingen data. 

Ångdensitet (luft=1): Ingen data. 

Densitet: 0,90 g/ml (15,00 °C)  

Löslighet 
Löslighet i vatten: Olösligt i vatten  

Löslighet (annan): Ingen data. 

Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ingen data. 

Självantändningstemperatur: Ingen data. 

Sönderfallstemperatur: Ingen data. 

NLGI: 1 
Explosiva egenskaper: Ingen data. 

Oxiderande egenskaper: Ingen data. 
9.2 ANNAN INFORMATION Ingen data. 

 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet: Stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad 

användning.  
 
10.2 Kemisk Stabilitet: Ingen data. 

 
10.3 Risken för Farliga 

Reaktioner: 
Inga vid normala förhållanden.  

 
10.4 Förhållanden som ska 

Undvikas: 
Undvik hetta eller kontaminering.  

 
10.5 Oförenliga Material: Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser.  

 
10.6 Farliga 

Sönderdelningsprodukter: 
Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra karbonoxider och andra 
giftiga gaser eller ångor.  
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AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

Akut toxicitet 
 

Oral 
Produkt:  

Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.  
 

Dermal 
Produkt:  

Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.  
 

Inandning 
Produkt:  

Klassificeras inte som akut toxicitet på basis av tillgängliga data.  
 

Toxicitet vid upprepad dosering 
Produkt: Ingen data. 

 
Hudfrätande/Irriterande: 

Produkt: Ingen data. 
 

Allvarliga Ögonskador/Ögonirritation: 
Produkt: Ingen data. 

 
Inandnings- eller Hudsensibilisering: 

Produkt: Ingen data. 
 

Mutagenitet i Könsceller 
 

In vitro 
Produkt: Ingen data. 

 
In vivo 

Produkt: Ingen data. 
 

Cancerframkallande 
egenskaper 

 

Produkt: Ingen data. 
 

Reproduktionstoxicitet  
Produkt: Ingen data. 

 
Specifik Organtoxicitet - Enstaka Exponering 

Produkt: Ingen data. 
 

Specifik Organtoxicitet - Upprepade Exponeringar 
Produkt: Ingen data. 

 
Kvävningsrisk 
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Produkt: Ingen data. 
 

Andra Skadliga Effekter: Ingen data. 
 
AVSNITT 12: Ekologisk information 
 
12.1 Toxicitet  
 

Akut toxicitet 
 

Fisk 
Produkt: Ingen data. 

 
Vattenlevande Evertebrater 

Produkt: Ingen data. 
 

Kronisk toxicitet 
 

Fisk 
Produkt: Ingen data. 

 
Vattenlevande Evertebrater 

Produkt: Ingen data. 
 

Giftighet för vattenväxter 
Produkt: Ingen data. 

 
12.2 Persistens och Nedbrytbarhet 

 
Biologisk nedbrytning 

Produkt: Ingen data. 
 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Produkt: Ingen data. 

 
12.4 Rörligheten i Jord: Ingen data. 

 
12.5 Resultat av PBT- och 

vPvB-bedömningen: 
Ingen data. 

 
 
12.6 Andra Skadliga Effekter: Ingen data. 

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 

Allmän information: Bortskaffa avfallet och resterna i enlighet med lokala myndigheternas krav.  
 

Destruktionsmetoder: Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt. Vid 
lagring av begagnade produkter skall spilloljekategorier och 
blandningsbestämmelser iakttas.  
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Europeiska avfalls koder 

 12 01 12*: Använda vaxer och fetter 
 

AVSNITT 14: Transport information 
 

ADR/RID 
14.1 UN-nummer: – 
14.2 Officiell Transportbenämning: – 
14.3 Faroklass för Transport  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 
Faronr. (ADR): – 
Tunnelbegränsningskod: – 

14.4 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 

 
ADN 

14.1 UN-nummer: – 
14.2 Officiell Transportbenämning: – 
14.3 Faroklass för Transport  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 

14.3 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 

 
IMDG 

14.1 UN-nummer: – 
14.2 Officiell Transportbenämning: – 
14.3 Faroklass för Transport  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 
EmS No.: – 

14.3 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 

 
IATA 

14.1 UN-nummer: – 
14.2 Benämning: – 
14.3 Faroklass för Transport:  

Klass: Ofarliga gods 
Etikett(er): – 

14.4 Förpackningsgrupp: – 
14.5 Miljöfaror: – 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: – 
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14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: inte tillämplig. 
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

EU-förordningar 
 

Förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet: ingen  
 

Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar: ingen  
 
15.2 

Kemikaliesäkerhetsbedö
mning: 

Ingen bedömning om den kemiska säkerheten har utförts.  

 
AVSNITT 16: Annan information 
 
Revisionsinformation: Ändringar är markerade på sidan med ett dubbelstreck. 

 
 

Formulering av R-fraserna och H-angivelser i avsnitt 2 och 3 
 

ingen 
 
Utbildningsinformation: Iakttag träningsanvisningar vid hantering av detta material.  

 
ANNAN INFORMATION: Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med 

uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter, förordning (EG) nr. 
1272/2008 (CLP).  

 
Revisionsdatum: 09.04.2015 
Friskrivningsklausul: Uppgifterna i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap 

och erfarenhet och ges till den bästa av vår kunskap och övertygelse. Den 
karakteriserar produkten endast med hänsyn till säkerhetskraven för 
hantering, transport och omhändertagande. Informationen beskriver inte 
produktens egenskaper (teknisk produktspecifikation). Varken särskilda 
egenskaper eller produktens lämplighet för någon särskild teknisk tillämpning 
ska härledas från uppgifterna i detta säkerhetsdatablad. Ändringar av detta 
dokument är inte tillåtna. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. 
När det gäller att blanda produkten med andra produkter eller bearbetning av 
produkten, är informationen i detta säkerhetsdatablad inte nödvändigtvis 
giltiga för det nya materialet. Det åligger mottagaren av produkten att 
observera federala, statliga och lokala lagar. Vänligen kontakta oss för att få 
uppdaterade säkerhetsdatablad. 
 
Detta dokument utfärdades elektroniskt och har ingen underskrift. 
 









































    SÄKERHETSDATABLAD 
 

Detta säkerhetsdatablad skapades enligt kraven i: 
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EGHS  /  Svenska   
  

  

 Den nedannämnda producenten skapade detta säkerhetsdatablad genom att använda UL-säkerhetsdatabladsmallen. UL varken testade, garanterade eller 
godkände ämnet som beskrivs i detta säkerhetsdatablad, och all information i detta säkerhetsdatablad gavs av leverantören eller reproducerades från 
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säkerhetsdatablad och frånsäger sig allt ansvar vad gäller användning av denna information eller det ämne som beskrivs i detta säkerhetsdatablad. 
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Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET  
  

1.1. Produktbeteckning   

 

Produktnamn  SurStik Winter  
 

Kemiskt Namn   

Innehåller Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska, Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga 
paraffiniska   
  

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

Rekommenderat bruk  Endast för industriellt bruk.   
 

Användningar som det avråds 
från  

Ingen information tillgänglig.   

 

  

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller 
säkerhetsdatablad  

 

 

Importör 
ROVAB  
SE-749 51  
Grillby, Sweden  
TEL: +46706606134  
info@rovab.com   
 

Tillverkare 
Whitmore Manufacturing  
Whitmore Dr.  
Rockwall, Texas  
USA 75087 
+1-713-670-5700   
 

Leverantör 
ROVAB  
SE-749 51  
Grillby, Sweden  
TEL: +46706606134  
info@rovab.com   
 

  

För mer information kan du kontakta.   
  

1.4. Telefonnummer för nödsituationer   

 

Telefonnummer för nödsituationer  CHEMTREC  +1-703-527-3887 
 

Telefonnummer för nödsituationer  §45 - (EG)1272/2008   
Europa  112   
Land  Telefonnummer för nödsituationer  
Sweden  Giftinformationscentralen (SV):): +46 8 33 12 31  
United Kingdom  NHS Direct (UK): +44 0845 46 47  
Manufacturer  +44-1628- 631913 (UK Office)  
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Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER  
  

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen   
 

Förordning (EG) nr 1272/2008   

Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [GHS]   
  

2.2.  Märkningsuppgifter   
Denna blandning har klassificerats som ofarlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [GHS]   
Innehåller Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska, Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga 
paraffiniska   
  

  

  

EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera   
  

  

  

2.3. Andra faror   

Ingen information tillgänglig   
 

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  
  

3.1  Ämnen   
 

Ej tillämpligt.   
 

3.2  Blandningar   
 

Kemiskt Namn  EC-nr  CAS-No  Percent  Klassificering enligt 
förordningen (EG) nr 

1272/2008 [CLP]  

REACH-reg.nr  

Destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta 

nafteniska  

Present  64742-53-6  25 - 30  Carc. 1B  (H350)***  Inga data 
tillgängliga  

Grafit  231-955-3  7782-42-5  10 - 15  Inga data tillgängliga  Inga data 
tillgängliga  

Kolsvart  Present  1333-86-4  3 - 7  Inga data tillgängliga  Inga data 
tillgängliga  

Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 

paraffiniska  

-  64742-54-7  0.1 - 1 Carc. 1B  (H350)***  Inga data 
tillgängliga  

Decylamin  217-957-7  2016-57-1  0 – 0.5  Acute Tox. 3 (H301)  
Acute Tox. 3 (H311)  
Skin Corr. 1B (H314)  

Aquatic Acute 1 (H400)  

Inga data 
tillgängliga  

  

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16   
  

Anmärkning 
***Carcinogenklassificeringen gäller nödvändigtvis inte om det kan visas att ämnet innehåller mindre än 3 viktprocent 
dimetylsulfoxidextrakt mätt med IP 346. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i Bilaga 
I   
 

Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt >=0,1% (Förordning 
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(EG) nr 1907/2006 (REACH), Artikel 59)   
 

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN  
   

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Inandning  Flytta till frisk luft.   
 

Hudkontakt  Tvätta huden med tvål och vatten. Uppsök läkare vid hudirritation eller allergisk 
reaktion.   

 

Ögonkontakt  Skölj omsorgsfullt med mycket vatten i åtminstone 15 minuter och lyfta de nedre 
och övre ögonlocken. Kontakta läkare.   

 

Näringsintag  Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.   
 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda   
 

Symptom  Ingen information tillgänglig.   
 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
 

Information till läkare  Behandla enligt symptom.   
 

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER  
  

5.1. Släckmedel 
 

Lämpligt släckningsmedel  Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den 
omgivande miljön.   

 

Olämpliga släckmedel  Ingen information tillgänglig.   
 

5.2. Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen 
 

Särskilda risker som kemikalien utgör 
Termisk nedbrytning kan leda till att irriterande och giftiga gaser och ångor frigörs.   
 

Farliga förbränningsprodukter 
Koloxider.   
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
 

Särskild skyddsutrustning för brandmän 
Brandmän ska bära syrgasapparater och komplett brandbekämpningsutrustning. Använd personlig skyddsutrustning.  
 

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP  
  

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 

Personliga 
Försiktighetsåtgärder  

Säkerställ tillräcklig ventilation.   
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För räddningspersonal Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder Får inte släppas ut i miljön. Se Avsnitt 12 för ytterligare ekologisk information. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Inneslutningsmetoder Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det. 

Rengöringsmetoder Dämm upp. Sug upp med inert absorberande material. Ta upp och förflytta till 
korrekt märkta behållare.   

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Hänvisning till andra avsnitt  Se avsnitt 8 för ytterligare information. Se avsnitt 13 för mer information. 

Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Råd om säker hantering Säkerställ tillräcklig ventilation. 

Allmänna hygienkrav  Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Förvaringsförhållanden Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Riskhanteringsmetoder (RMM) Den krävda informationen finns i det här säkerhetsdatabladet. 

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

8.1. Kontrollparametrar 

Exponeringsgränser  

Kemiskt Namn EU Förenade 
kungariket 

Frankrike Spanien Sverige 

Grafit 
 7782-42-5 

- STEL: 30 mg/m3 
STEL: 12 mg/m3 
TWA: 10 mg/m3 
TWA: 4 mg/m3  

TWA: 2 mg/m3 TWA: 2 mg/m3 TWA: 5mg/m3 

Kolsvart 
 1333-86-4 

- STEL: 7 mg/m3  
TWA: 3.5 mg/m3 

TWA: 3.5 mg/m3 TWA: 3.5 mg/m3 - 

Kemiskt Namn Italien Portugal Nederländerna Finland Danmark 
Grafit 

 7782-42-5 
- TWA: 2 mg/m3 - TWA: 2 mg/m3 TWA: 2.5 mg/m3 

Kolsvart 
 1333-86-4 

- TWA: 3.5 mg/m3 - TWA: 3.5 mg/m3 
STEL: 7 mg/m3  

TWA: 3.5 mg/m3 

Kemiskt Namn Österrike Schweiz Polen Norge Irland 
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Grafit 
 7782-42-5 

STEL 10 mg/m3 
TWA: 5 mg/m3  

TWA: 2.5 mg/m3 
TWA: 5 mg/m3  

TWA: 4.0 mg/m3 
TWA: 1.0 mg/m3 
TWA: 6.0 mg/m3 

TWA: 5 mg/m3  
TWA: 2 mg/m3  

TWA: 10 mg/m3 
TWA: 4 mg/m3  

STEL: 10 mg/m3 
STEL: 4 mg/m3  
STEL: 15 mg/m3 
STEL: 8 mg/m3  

TWA: 10 mg/m3 
TWA: 4 mg/m3  

STEL: 30 mg/m3 
STEL: 12 mg/m3 

Kolsvart 
 1333-86-4 

- - TWA: 4.0 mg/m3 TWA: 3.5 mg/m3 
STEL: 7 mg/m3  

TWA: 3 mg/m3  
STEL: 15 mg/m3 

Härledd nolleffektnivå (DNEL)  Ingen information tillgänglig   

Uppskattad nolleffektkoncentration (PNEC)  Ingen information tillgänglig 

8.2. Begränsning av 
exponeringen  

Personlig skyddsutrustning 

Ögon-/ansiktsskydd  Tätt slutande skyddsglasögon.  

Hud- och Kroppsskydd Använd lämpliga skyddskläder. 

Begränsning av 
miljöexponeringen 

Ingen information tillgänglig.   

Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Aggregationstillstånd Pasta/Gel Vätska   
Utseende  Mörkgrå/svart   
Lukt  Råolja   
Färg  Ingen information tillgänglig 
Lukttröskel  Ingen information tillgänglig 

Egendom Värden 
 

Anmärkningar  Metod 
 

pH  Okänd 
Smält- / fryspunkt  Inga data tillgängliga   Ingen känd 

 

Kokpunkt / kokpunktsintervall Inga data tillgängliga   Ingen känd 
 

Flampunkt  204  C   
Avdunstningshastighet  Inga data tillgängliga   Ingen känd 

 

Brandfarlighet (fast form, gas) Inga data tillgängliga Ingen känd 
 

Brännbarhetsgräns i Luft  Ingen känd 
 

Övre brännbarhetsgräns  Inga data tillgängliga 
Lägre brännbarhetsgräns  Inga data tillgängliga 
Ångtryck  Inga data tillgängliga   Ingen känd 

 

Ångdensitet  Inga data tillgängliga   Ingen känd 
 

Relativ densitet  1.02   
Vattenlöslighet  Olösligt i vatten   
Löslighet  Inga data tillgängliga   Ingen känd 

 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten  Not Available 
 

Självantändningstemperatur Inga data tillgängliga Ingen känd 
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Sönderfallstemperatur  Inga data tillgängliga   
 

Ingen känd   
 

Kinematisk viskositet  Inga data tillgängliga   
 

Ingen känd   
 

Viskositet  Inga data tillgängliga   
 

Ingen känd   
 

  

9.2. Annan information 
 

Mjukningspunkt  Ingen information tillgänglig   
Molekylvikt  Ingen information tillgänglig   
VOC-halt (%)  Ingen information tillgänglig   
Vätskedensitet  Ingen information tillgänglig   
Volymvikt  Ingen information tillgänglig   
Partikelstorlek  Ingen information tillgänglig   
Distribution av partikelstorlek  Ingen information tillgänglig   
 

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET  
  

10.1. Reaktivitet 
 

Inga data tillgängliga.   
  

10.2. Kemisk stabilitet 
 

Stabil under normala förhållanden.   
 

 Explosionsdata   

 Sensitivity to Mechanical Impact  Ingen.   
 Känslighet för statisk urladdning  Ingen.   
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
 

Risken för farliga reaktioner  Inget under normal bearbetning.   
 

Farlig Polymerisation  Farlig polymerisation förekommer inte.   
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
 

Ingen känd.   
 

10.5. Oförenliga material 
 

Ingen information tillgänglig.   
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
 

Koloxider.   
 

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION  
  

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

Information om sannolika exponeringsvägar 
 

Produktinformation    
 

 Inandning  Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.   
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 Ögonkontakt  Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.   
  

 Hudkontakt  Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.   
  

 Näringsintag  Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.   
  

Information om de toxikologiska effekterna 
 

Symptom  Ingen information tillgänglig.   
 

Numeriska mått på toxicitet 
 

Akut Toxicitet 
 

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet    
 ATEmix (oral)  3,819.59  mg/kg   
 ATEmix (dermal)  4,774.48  mg/kg   
  

Okänd akut toxicitet   
 97.178 % av blandningen består av ingredienser av okänd akut toxicitet   
 Den akuta orala toxiciteten hos 97.178 procent av blandningens beståndsdelar är okänd   
 Den akuta dermala toxiciteten hos 97.178 procent av blandningens beståndsdelar är okänd   
 Den akuta inhalationstoxiciteten hos 97.178 procent av blandningens beståndsdelar är okänd (gas)   
 Den akuta inhalationstoxiciteten hos 97.178 procent av blandningens beståndsdelar är okänd (ånga)   
 Den akuta inhalationstoxiciteten hos 97.178 procent av blandningens beståndsdelar är okänd (damm/dimma)   
  

Komponentinformation    
Kemiskt Namn  Oral LD50  Dermal LD50  LC50 för inandning  
Kolsvart  > 15400 mg/kg  ( Rat )  > 3 g/kg  ( Rabbit )  -  
Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 
paraffiniska  

> 15 g/kg  ( Rat )  -  -  

Decylamin  = 280 µL/kg  ( Rat )  = 350 µL/kg  ( Rabbit )  -  
  

Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av korttids- och långtidsexponering 
 

Frätande/irriterande på huden  Ingen information tillgänglig.   
 

Allvarlig 
ögonskada/ögonirritation  

Ingen information tillgänglig.   

 

Luftvägs- eller 
hudsensibilisering  

Ingen information tillgänglig.   

 

Mutagenitet i könsceller  Ingen information tillgänglig.   
 

  

Karcinogenicitet  Ingen information tillgänglig.   
 

 Nedanstående tabell visar om någon institution har listat någon beståndsdel som carcinogen   

Kemiskt Namn  EU - Bilaga VI Carcinogener  
Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska  Carc. 1B***  
Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska  Carc. 1B***  
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 ***Carcinogenklassificeringen gäller nödvändigtvis inte om det kan visas att ämnet 
innehåller mindre än 3 viktprocent dimetylsulfoxidextrakt mätt med IP 346. Denna 
anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i Bilaga I   

Reproduktionstoxicitet  Ingen information tillgänglig.   
 

  

STOT - enstaka exponering  Ingen information tillgänglig.   
  

STOT - upprepad exponering  Ingen information tillgänglig.   
 

  

Fara vid aspiration  Ingen information tillgänglig.   
 

  

 

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION  
  

12.1. Toxicitet   

 

Ekotoxicitet  .   
 

Kemiskt Namn  Toxicitet för alger  Toxicitet för fisk  Toxicitet för 
mikroorganismer  

Daphnia magna 
(vattenloppa)  

Destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta 

nafteniska  

-  96h LC50: > 5000 
mg/L (Oncorhynchus 

mykiss)  

-  48h EC50: > 1000 
mg/L  

Kolsvart  -  -  -  24h EC50: > 5600 
mg/L  

Destillat (petroleum), 
vätebehandlade tunga 

paraffiniska  

-  96h LC50: > 5000 
mg/L (Oncorhynchus 

mykiss)  

-  48h EC50: > 1000 
mg/L  

Decylamin  -  96h LC50: = 1.04 mg/L 
(Pimephales promelas) 

-  -  

  

12.2. Persistens och nedbrytbarhet   
 

Persistens och nedbrytbarhet  Ingen information tillgänglig.   
 

  

12.3. Bioackumuleringsförmåga   
 

Bioackumulering   
.   

  

12.4. Rörligheten i jord 
 

Rörligheten i jord  Ingen information tillgänglig.   
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen   
 

PBT- och vPvB-bedömning  Ingen information tillgänglig.   
Kemiskt Namn  PBT- och vPvB-bedömning  

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska  Ämnet är inte PBT / vPvB  
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Grafit  Ämnet är inte PBT / vPvB PBT-bedömningen gäller inte  
Kolsvart  Ämnet är inte PBT / vPvB PBT-bedömningen gäller inte  

Destillat (petroleum), vätebehandlade tunga paraffiniska  Ämnet är inte PBT / vPvB  
  

12.6. Andra skadliga effekter   

 

Andra skadliga effekter  Ingen information tillgänglig.   
 

  

 

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING  
  

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder  
 

Avfall från rester/oanvända 
produkter  

Bortskaffa i enlighet med lokala föreskrifter. Bortskaffa i enlighet med 
miljöföreskrifter.   

 

Contaminated packaging  Ingen information tillgänglig.   
 

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION  
  

  

IMDG/IMO  Inte reglerad   
14.1  UN-nr  Inte reglerad   
14.2  Officiell 
transportbenämning  

Inte reglerad   

14.3  Faroklass  N/A   
14.4  Förpackningsgrupp  Inte reglerad   
14.5  Havsförorenande ämne  Ej tillämpligt   
14.6  Särskilda bestämmelser  Ingen   
14.7  Bulktransport enligt bilaga 
II till MARPOL och IBC-koden  

Ingen information tillgänglig   

  

RID  Inte reglerad   
14.1  UN-nr  Inte reglerad   
14.2  Officiell 
transportbenämning  

Inte reglerad   

14.3  Faroklass  Inte reglerad   
14.4  Förpackningsgrupp  Inte reglerad   
14.5  Miljöfara  Ej tillämpligt   
14.6  Särskilda bestämmelser  Ingen   
  

ADR  Inte reglerad   
14.1  UN-nr  Inte reglerad   
14.2  Officiell 
transportbenämning  

Inte reglerad   

14.3  Faroklass  Inte reglerad   
14.4  Förpackningsgrupp  Inte reglerad   
14.5  Miljöfara  Ej tillämpligt   
14.6  Särskilda bestämmelser  Ingen   
  

IATA  Inte reglerad   
14.1  UN-nr  Inte reglerad   
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14.2  Officiell 
transportbenämning  

Inte reglerad   

14.3  Faroklass  N/A   
14.4  Förpackningsgrupp  Inte reglerad   
14.5  Miljöfara  Ej tillämpligt   
14.6  Särskilda bestämmelser  Ingen   
  

 

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER  
  

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

Nationella föreskrifter    
 

Frankrike    
Arbetssjukdomar (R-463-3, Frankrike)    

Kemiskt Namn  Franskt RG-nummer  Titel  
Grafit  

 7782-42-5  
RG 16  
RG 25  

-  

Kolsvart  
 1333-86-4  

RG 16,RG 16bis  -  

Decylamin  
 2016-57-1  

RG 49,RG 49bis,RG 51  -  

  

Europeiska unionen   

 

 Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska 
agenser i arbetet  .   

 

Tillstånd och/eller begränsningar för användning: 
Denna produkt innehåller ett eller flera ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 
(REACH) Bilaga XVII).   

Kemiskt Namn  Begränsat ämne enligt REACH Bilaga 
XVII  

Ämne för vilket det krävs tillstånd 
enligt REACH Bilaga XIV  

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
lätta nafteniska - 64742-53-6  

Use restricted. See item 28.   

Destillat (petroleum), vätebehandlade 
tunga paraffiniska - 64742-54-7  

Use restricted. See item 28.   

  

Bestående organiska luftförorenare 
Ej tillämpligt.   
  

  

  

Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009 
Ej tillämpligt.   
  

Internationella Förteckningar   

TSCA (Lag om kontroll av giftiga 
ämnen)  

Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 
efterlevandestatus.   

DSL/NDSL  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 
efterlevandestatus.   

EINECS/ELINCS  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 
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efterlevandestatus.   
ENCS  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 

efterlevandestatus.   
IECSC  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 

efterlevandestatus.   
KECL  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 

efterlevandestatus.   
PICCS  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 

efterlevandestatus.   
AICS  Ta kontakt med leverantören för ytterligare information om lagerförteckningens 

efterlevandestatus.   
  

Teckenförklaring   
 TSCA  - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning   
 DSL/NDSL  - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen   
 EINECS/ELINCS  - Europeisk förteckning över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/Europeisk 
förteckning över förhandsanmälda ämnen   
 ENCS  - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen   
 IECSC  - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen   
 KECL  - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen   
 PICCS  - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen   
 AICS  - Australiska förteckningen över kemiska ämnen   
  

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning   
 

Ingen information tillgänglig.   
 

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION  
  

Nyckel eller symbolförklaring till förkortningar som används i säkerhetsdatabladet 
 

Fullständig text av faroangivelser som hänvisas till under avsnitten 2 och 3 
H301 - Giftigt vid förtäring 
H311 - Giftigt vid hudkontakt 
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
H400 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer 
H350 - Kan orsaka cancer vid förtäring   
 

Teckenförklaring    
SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:   
 

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD   
TWA (tidsvägt 
medelvärde)  

TWA (tidsvägt medelvärde)   
 

Gränsvärde för 
kortvarig 
exponering  

STEL (gränsvärde för kortvarig 
exponering)   

 

Tak  Högsta gränsvärde   
 

-  Hudbeteckning   
 

  

  

Viktiga litteraturhänvisningar och datakällor 
www.ChemADVISOR.com/   
 

Revisionsdatum  04-28-2017   
 

Detta säkerhetsdatablad är i enlighet med:  Förordning (EG) nr 1907/2006.   
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Friskrivningsklausul 
På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är 
enbart avsedd som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, 
avfallshantering och utsläppning och bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen 
gäller endast det angivna specifika materialet och gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material 
används tillsammans med vilket som helst annat material eller i vilken som helst process, om så inte angivits 
i texten.   
 

Slut på säkerhetsdatablad   
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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  
   
1.1  Produktbeteckning  
     TURMOPAST MC 2  

 

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

   Relevanta identifierade användningar  
   Produktkategorier  
   PC24 - Smörjmedel, fetter och släppmedel  
1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  

   Leverantör (producent/importör/handlare/annan användare)  
  Lubricant Consult GmbH  

 

   Väg :   Gutenbergstraße 13  
   Postnummer/ort :   63477   MAINTAL  
   Telefon :   06109/7650-0  
   Telefax :   06109/7650-51  
1.4  Telefonnummer för nödsituationer  
     06109/7650-0  

 

   
AVSNITT 2: Farliga egenskaper  
   
2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen  
   Klassificering  
   Ingen  
   Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [EU-GHS/CLP]  
   Ingen  
2.2  Märkningsuppgifter  
   Märkning (67/548/EU eller 1999/45/EG)  
   Särskild märking av bestämda tillverkningar  
   101  Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.  
   Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]  
   Särskilda regler för kompletterande märkning av vissa blandningar  
   EUH210  Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.  
2.3  Andra faror  
   Ingen  
   
AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar  
   
3.2  Blandningar  
   Farliga komponenter  

   
  Zink 2-Etylhexylditiofosfat ; REACH Rgisternr. : 01-2119493635-27-xxxx ; EU-nummer : 224-235-5; CAS-nr. : 4259-15-8  

  
  Viktandel :  1 - 2,5 %  
  Klassificering 67/548/EU :  N ; R51/53  Xi ; R36    
  Klassificering 1271/2008 [CLP] :  Eye Irrit. 2 ; H319  Aquatic Chronic 2 ; H411    

 

 

   Ytterligare komponenter  
     DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEAVSVAVLADE MEDELTUNGA ; EU-nummer : 265-183-3; CAS-nr. : 64742-80-9  
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    Viktandel :  50 - 100 %  
 

 

     Metalltvål  
      

 

 

     GRAFIT ; REACH Rgisternr. : Annex IV ; EU-nummer : 231-955-3; CAS-nr. : 7782-42-5  
      

 

 

     KOPPAR ; EU-nummer : 231-159-6; CAS-nr. : 7440-50-8  
      

 

 

     Tillsatser, inte att deklarera  
      

 

 

   Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare  
   Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar: se under avsnit 16.  
   
AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen  
   
4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

   Allmän information  
  I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning tillkallas.  

 

   
Vid inanding  

  
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Vid andningssvårigheter eller 
andningsstillstånd skall konstgjord andning inledas. Kontakta läkaren vid irritation av andningsorgan.  

 

   
Vid hudkontakt  

  
Nedsmutsad, genomdränkt klädsel tas av omedelbart. Tvätta genast med: Vatten och tvål. Vid hudirritationer sök 
genast läkare.  

 

   Efter ögonkontakt  
  Sköljs genast försiktigt och noggrant med ögondusch eller vatten. Vid ögonretningar uppsök en ögonläkare.  

 

   
Vid förtäring  

  
Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten. Ge rikligt med vatten och låt dricka i små klunkar 
(förtunningseffekt). Sök läkarhjälp vid obehag  

 

4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
   Det finns inga informationer.  

4.3  Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs  

   Ingen  
   
AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder  
   
5.1  Släckmedel  

   Lämpliga släckningsmedel  
  Torrsläckningspulver. Koldioxid (CO2). ABC-pulver BC-pulver Skum. Torr sand  

 

   Olämpligt släckningsmedel  
  Vatten. Hård vattenstråle. Full vattenstråle.  

 

5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra  
   Farliga förbränningsprodukter Kolmonoxid. Koldioxid (CO2). Vid förbränning stark rökutveckling.  
5.3  Råd till brandbekämpningspersonal  
   Använd lämplig andingsskyddsapparatur.  
5.4  Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare  
   Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i kanalisationen eller vattendrag.  
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
   
   Speciell halkfara vid spill av produkten.  
6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
   Ingen  
6.2  Miljöskyddsåtgärder  
   Får ej gå ut i avloppsrör och vattendrag. Får icke trängas in i undergrunden/jorden. Säkerställ att avfall tas upp och 

förvaras säkert. Säkerställ att utläckande vätskor kan fångas upp (t.ex. uppsamlingsbaljor eller uppfångytor).  
6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering  
   Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållar. Tas upp med inert uppsugningsmedel och hanteras 

som avfall vilket skall övervakas. Lämpligt material till upptagning: Universalbindemedel Kiselgur.  
6.4  Hänvisning till andra avsnitt  
   Ingen  
   
AVSNITT 7: Hantering och lagring  
   

   

 

7.1  Försiktighetsmått för säker hantering  
   Skyddsåtgärder  

   
Det rekommenderas att organisera samtliga arbetsförfaranden på så sätt, att följande uteslutas: Aerosol- eller 
ångbildning Undvik: Inandning av ågor eller dimmar/aerosoler Hudkontakt Ögonkontakt. Tvätta händer vid raster och 
efter arbetet. Ät, drick, rök och snusa ej på arbetsplatsen.  

7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
   Hänvisningar på vad som kan lagras ihop  

   Klassificering vid lagring :   13      
Klassificering vid lagring (TRGS 510) :   11      

 

   Hålls bort från  
  Livsmedel och djurfoder  

 

   Ytterligare uppgifter om lagringsvillkor  
   Förvaras endast i originalbehållaren. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Skyddas mot UV-strålning/solljus. Fukt. Luft-

/syreinträde. Dammavlagringar  
7.3  Specifik slutanvändning  
   Ingen  
   
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
   

   
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Beakta de vid hantering av 
kemikalier vanliga försiktighetsåtgärdena. Byt förorenade kläder. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning 
förbjuden.  

8.1  Kontrollparametrar  
   Ingen  
8.2  Begränsning av exponeringen  
   Personligt skydd  
   Ögon-/ansiktktsskydd  
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   Skyddsglasögon: ej nödvändig. Undvik: Ögonkontakt.  
   Rekommerderade ögonskyddsfabrikat  

  DIN EN 166  
 

   Hudskydd  
   Handskydd  
   Handskydd erfordras inte  
   Vid frekvent hudkontakt : Använd lämpliga skyddshandskar.  
   Lämpligt material : NBR (Nitrithandskar). Butylgummi.  
   Rekommenderade handskfabrikat : DIN EN 374 DIN EN 420  
   Andingsskydd  
   Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt. Undvik: Inandning av ågor eller dimmar/aerosoler  
   
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper  
   
9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper  
   Färg :    mörkgrå  

 

   Säkerhetsrelevant information  

   

Tillstånd :        halvfast           
Kokpunkt/kokintervall :  ( 1013 hPa )    >    350     °C       
Nedbrytningstemperatur :  ( 1013 hPa )    >    300     °C       
Flampunkt :  ( 1013 hPa )    >    180     °C       
Ångtryck :  ( 50 °C )       0,1     hPa       
Densitet :  ( 20 °C )    ca.    1,1     g/cm3       

 

9.2  Annan information  
   Ingen  
   
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet  
   
10.1  Reaktivitet  
   Det finns inga informationer.  
10.2  Kemisk stabilitet  
   Produkten är stabil.  
10.3  Risken för farliga reaktioner  
   Starka syror  
10.4  Förhållanden som ska undvikas  
   Det finns inga informationer.  
10.5  Oförenliga material  
   Oxidationsmedel, stark.  
10.6  Farliga sönderdelningsprodukter  
   Kolmonoxid. Koldioxid (CO2). Gaser/ångor, hälsofarlig (hälsovådlig).  
   
AVSNITT 11: Toxikologisk information  
   
11.1  Information om de toxikologiska effekterna  
   Analogislut  
   Akuta verkningar  
   Akut oral toxicitet  
   Parameter :  LC50  
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   Exponeringsväg :  Oralt  
   Species :  Råtta  
   Dos som verkar :  > 5000 mg/kg  
   
AVSNITT 12: Ekologisk information  
   
12.1  Toxicitet  
   Det finns inga informationer.  
12.2  Persistens och nedbrytbarhet  
   Biologisk nedbrytning  
   Ej lätt biologiskt nedbrytbar (enligt OECD-kriterier).  
12.3  Bioackumuleringsförmåga  
   Det finns inga informationer.  
12.4  Rörligheten i jord  
   Det finns inga informationer.  
12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
   Det finns inga informationer.  
12.6  Andra skadliga effekter  
   Det finns inga informationer.  
12.7  Ytterligare ekologiska tips  
   Ytterligare informationer  
   Innehåller recepturenligt följande ämnen av riktlinjen 76/464/EWG  
   KOPPAR ; CAS-nr. : 7440-50-8  
12.8  Total bedömning  
   Om produktet tränger in i jorden är det mobiltoch kan förorena grundvattnet. Produkten är biologiskt svår nedbrytbar.  
   
AVSNITT 13: Avfallshantering  
   
   Avlägsnas under iakttagelse av myndigheternas bestämmelser. Tillordningen av avfallnyckelnumren /avfallsbeteckningar 

skall genomföras bransch- och processpecifikt enligt EAKV.  
13.1  Avfallsbehandlingsmetoder  
   Tillförs specialavfallförbränningen under iakttagelse av myndigheternas föreskrifter. Avfall samlas separat. 

Upplysningsskyldig.  
   
AVSNITT 14: Transportinformation  
   
14.1  UN-nummer  
   Ej farligt gods enligt transportreglerna  
14.2  Officiell transportbenämning  
   Ej farligt gods enligt transportreglerna  
14.3  Faroklass för transport  
   Ej farligt gods enligt transportreglerna  
14.4  Förpackningsgrupp  
   Ej farligt gods enligt transportreglerna  
14.5  Miljöfaror  
   Ej farligt gods enligt transportreglerna  
14.6  Särskilda försiktighetsåtgärder  
   Ingen  
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter  
   

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

   Nationala föreskrifter  
   Tekniska anvisningar för renhållning av luften (TA-Luft)  
   Viktandel (Siffra 5.2.2. III) :   7 - 8   %  
   Klass av hot mot vatten (WGK)  
   Klass : 2 (Vattenskadlig)   Klassificering enl. VwVwS    
15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning  
   Det finns inga informationer.  
   
AVSNITT 16: Annan information  
   
16.1  Hänvisningar på änding(ar)  
   03. Ytterligare komponenter  
16.2  Förkortningar och akronymer  
   Ingen  
16.3  Viktiga litteraturreferenser och datakällor  
   Ingen  
16.4  Ordalydelse av R-, H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)  

   H318  Orsakar allvarliga ögonskador.  
H411  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  

 

   36  Irriterar ögonen.  
51/53  Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  

 

16.5  Skolningstips  
   Ingen  
16.6  Ytterligare informationer  
   Ingen  

 
Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet motsvarar efter det bästa vetandet till våra kunskaper vid tryckläggningen. 
Informationerna skall ge ledning för säker hantering av ämnena som nämns i detta säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, 
transport och avlägsnande. Uppgifterna kan inte överföras till andra produkter. Såvida produkten blandas eller bearbetas 
tillsammans med andra produkter, kan detta databladets uppgifter inte utan vidare överföras till det nya material.  

 
 


