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

1.1. Produktbeteckning 

Produktens form : Blandning 

Handelsnamn : Svetsprimer Zink - 400ml  

UFI : JFD7-CHUS-MP9K-7NDN 

Produktkod : TSP 810 

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk,Industriell användning,Konsumentanvändning 

Användning av ämnet eller beredningen : Ickeindustriell sprayning 

Industriell sprayning 

Funktion eller användningskategori : Ytbeläggningar och färger, förtunningsmedel, färgborttagningsmedel 

1.2.2. Användningar som det avråds från 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : +32 (0) 3 760 08 09 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

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

Aerosol, kategori 1 H222;H229   

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319   

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan H336   

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 1 H372   

Fara vid aspiration, kategori 1 H304   

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: 

kronisk 2 

H411   

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16 

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

2.2. Märkningsuppgifter 

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Faropiktogram (CLP) : 

    

  

  GHS02 GHS07 GHS08 GHS09   

Signalord (CLP) : Fara 
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Innehåller : aceton; propan-2-on; propanon; Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande 

nafta – ospecificerad; [Komplex blandning av kolväten, erhållen genom destillation av 

aromatiska strömmar. Består främst av aromatiska kolväten, främst C8 till C10, med 

ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 210 °C.]; Reaction mass of ethylbenzene and 

xylene; lacknafta, medeltung alifatisk 

Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol. 

H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H336 - Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

H372 - Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. 

H411 - Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Skyddsangivelser (CLP) : P101 - Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn. 

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 

antändningskällor. Rökning förbjuden. 

P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. 

P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 

P260 - Inandas inte Damm/rök/gas/dimma/ånga/spraydimma. 

P264 - Tvätta besättning grundligt efter användning. 

P273 - Undvik utsläpp till miljön. 

P280 - Använd ögonskydd/ansiktsskydd. 

P304+P340 - VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen 

underlättas. 

P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

P312 - Vid obehag, kontakta en giftkontrollcentral/läkare. 

P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

P403+P233 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. 

P405 - Förvaras inlåst. 

P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. 

P501 - innehållet och förpackningen lämnas till lokala/regionala/nationella/ 

internationella bestämmelser.. 

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

EUH208 - Innehåller 2-Butanone oxime. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

 

Förordning i Skandinaviska länder 

Danmark 

MAL-kod  : 5-6 

2.3. Andra faror 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 

Ej tillämplig 

3.2. Blandningar 

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

aceton; propan-2-on; propanon (CAS nr) 67-64-1 

(EC nr) 200-662-2 

(Index nr) 606-001-00-8 

25 – 50 Flam. Liq. 2, H225 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H336 

butan (innehållande ≥ 0,1 % butadien (203-450-8)) (CAS nr) 106-97-8 

(EC nr) 203-448-7 

(Index nr) 601-004-01-8 

10 – 25 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Carc. 1A, H350 

Muta. 1B, H340 
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propan (CAS nr) 74-98-6 

(EC nr) 200-827-9 

(Index nr) 601-003-00-5 

2,5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

trizinkbis(ortofosfat) (CAS nr) 7779-90-0 

(EC nr) 231-944-3 

(Index nr) 030-011-00-6 

2,5 – 10 Aquatic Acute 1, H400 

Aquatic Chronic 1, H410 

Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande 

nafta – ospecificerad; [Komplex blandning av 

kolväten, erhållen genom destillation av aromatiska 

strömmar. Består främst av aromatiska kolväten, 

främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall 

från 135 °C till 210 °C.] 

(CAS nr) 64742-95-6 

(EC nr) 265-199-0 

(Index nr) 649-356-00-4 

2,5 – 10 Carc. 1B, H350 

Muta. 1B, H340 

Asp. Tox. 1, H304 

isobutan (innehållande ≥ 0,1 % butadien (203-450-8)) (CAS nr) 75-28-5 

(EC nr) 200-857-2 

(Index nr) 601-004-01-8 

2,5 – 10 Flam. Gas 1A, H220 

Press. Gas 

Carc. 1A, H350 

Muta. 1B, H340 

lacknafta, medeltung alifatisk (CAS nr) 64742-82-1 

(EC nr) 919-446-0 

(REACH-nr) 01-2119458049-33 

2,5 – 10 Flam. Liq. 3, H226 

STOT SE 3, H336 

STOT RE 1, H372 

Asp. Tox. 1, H304 

Aquatic Chronic 2, H411 

Reaction mass of ethylbenzene and xylene (EC nr) 905-588-0 1 – 2,5 Flam. Liq. 3, H226 

Acute Tox. 4 (Dermal), H312 

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 

Skin Irrit. 2, H315 

Eye Irrit. 2, H319 

STOT SE 3, H335 

STOT RE 2, H373 

Asp. Tox. 1, H304 

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta 

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

Första hjälpen efter hudkontakt : Ingen retande effekt. 

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Tag person med ihållande ögonirritation till läkare. Skölj 

ögonen i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare. 

Första hjälpen efter förtäring : Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

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

Ingen ytterligare information tillgänglig 

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

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckmedel : Vattendimma. släckningspulver. koldioxid (kolsyra CO2). Alkoholbeständigt skum. 

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Ingen ytterligare information tillgänglig 
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5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning : Godkänd respirator. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder : Använd lämpliga skyddskläder. 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Planeringar för nödfall : Avlägsna tunnorna. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter 

underrättas. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

För återhållning : Se till att luftväxlingen är tillräcklig. 

Rengöringsmetoder : Spola inte med vatten. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

AVSNITT 7. AVSNITT 8. AVSNITT 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Ytterligare risker vid processning : Se till att luftväxlingen är tillräcklig. 

Skyddsåtgärder för säker hantering : Hantera och öppna behållarna försiktigt. Spreja inte över öppen låga eller andra 

antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 

antändningskällor. Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Tryckbehållare. 

Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller 

brännas. Gäller även tömd behållare. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor : Förvaras svalt. Skyddas från solljus. Skyddas mot värme och direkt solstrålning. 

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Behållaren ska inte vara gastätt försluten. Förvaras i sluten behållare. 

7.3. Specifik slutanvändning 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: 

67-64-1 Aceton 

OEL Korttidsvärde: 1200 mg/m³, 500 ppm  
Nivågränsvärde: 600 mg/m³, 250 ppm  
V 
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DNEL 

67-64-1 Aceton 

Oral 
Dermal 
 
Inhalative 

DNEL Long term-systemic 
DNEL Long term-systemic 
 
DNEL Acute-local 
DNEL Long term-systemic 

62 mg/kg bw/day (Consumer) 
62 mg/kg bw/day (Consumer) 
186 mg/kg bw/day (Worker) 
2420 mg/m3 (Worker) 
200 mg/m3 (Consumer) 
1210 mg/m3 (Worker) 

64742-82-1 lacknafta, medeltung alifatisk 

Oral 
Dermal 
 
Inhalative 

DNEL Long term-systemic 
DNEL Long term-systemic 
 
DNEL Long term-systemic 

26 mg/kg bw/day (Consumer) 
26 mg/kg bw/day (Consumer) 
44 mg/kg bw/day (Worker) 
71 mg/m3 (Consumer) 
330 mg/m3 (Worker) 

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen 

Oral 
Dermal 
 
Inhalative 

DNEL Long term-systemic 
DNEL Long term-systemic 
 
DNEL Acute-local 
DNEL Long term-systemic 

1,6 mg/kg bw/day (Consumer) 
108 mg/kg bw/day (Consumer 
180 mg/kg bw/day (Worker) 
289 mg/m3 (Worker) 
14,8 mg/m3 (Consumer) 
77 mg/m3 (Worker) 

PNEC 

67-64-1 Aceton 

PNEC Marine water 
PNEC Freshwater sediment 
PNEC Soil 
PNEC Marine water 
sediment 

1,06 mg/l (Undefind) 
30,4 mg/l(dry weight) (Undefind) 
29,5 (Undefind) 
3,04 mg/l(dry weight) (Undefind) 

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen 

PNEC Freshwater 
PNEC Marine water 
PNEC Freshwater sediment 
PNEC Soil 
PNEC Sewage Treatment 
Plant 
PNEC Marine water 
sediment 

0,327 mg/l (Undefind) 
0,327 mg/l (Undefind) 
12,46 mg/l(dry weight) (Undefind) 
2,31 (Undefind) 
6,58 mg/l (Undefind) 
 
12,46 mg/l(dry weight) (Undefind) 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 

Wash hands before breaks and after work. Undvik inandning av gas/ånga/aerosol. Undvik kontakt med huden och ögonen. Avlägsna förorenade 

kläder. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. 

Personlig skyddsutrustning: 

Handskar. Tätslutande skyddsglasögon. 

 

Handskydd: 

nitrilgummi. Valet av en lämpad handske beror inte bara på materialet utan även på andra kvalitetskriterier och varierar per fabrikant 

typ Material Genomträngning Tjocklek (mm) Genomträngning Standard 

 nitrilgummi (NBR) 5 (> 240 minuter), 6 (> 

480 minuter) 

> 0.5  EN ISO 374 

 

Skyddsglasögon: 

Tätslutande skyddsglasögon 

typ Användning Egenskaper Standard 

   EN 166 

 

Hudskydd: 

Lämpliga skyddskläder skall användas 
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typ Standard 

 EN 13034 

 

Andningsskydd: 

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Särskilt individuellt skydd: andningsapparat med A/P2-filter mot organisk ånga och skadligt 

damm 

Anordning  Typ av filter Villkor Standard 

 Typ AX - Organiska föreningar 

med svag kokpunkt (<65°C), typ 

P2, Särskilt individuellt skydd: 

andningsapparat med A/P2-filter 

mot organisk ånga och skadligt 

damm 

  

 

Personlig skyddsutrustning symbol(er): 

  

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Tillstånd : Gas 

Utseende : Aerosol. 

Färg : Inga data tillgängliga 

Lukt : Karakteristisk. 

Luktgräns : Inga data tillgängliga 

pH : Inga data tillgängliga 

Relativ förångningshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga 

Smältpunkt : Inga data tillgängliga 

Fryspunkt : Inga data tillgängliga 

Kokpunkt : -44,5 °C 

Flampunkt : -97 °C 

Självantändningstemperatur : 365 °C 

Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga 

Brännbarhet (fast, gas) : Ej självantändande 

Ångtryck : 2100 hPa 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga 

Relativ densitet : Inga data tillgängliga 

Densitet : 0,766 g/cm³ 

Löslighet : Måttligt löslig i vatten. I praktiken inte blandbar: 

Organiskt lösningsmedel:79.5% 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 

Pow) 

: Inga data tillgängliga 

Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga 

Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga 

Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga 

Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga 

Nedre explosionsgräns (LIE) : 0,6 vol % 

Övre explosionsgräns(LSE) : 13 vol % 

9.2. Annan information 

VOC-halt : 607 g/l VOC-CH  79,24% 
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.2. Kemisk stabilitet 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.5. Oförenliga material 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat 

Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat 

 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation. 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 

Cancerogenicitet : Inte klassificerat 

 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 

 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. 

 

Fara vid aspiration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
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Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: 

67-64-1 Aceton 

Oral 
Dermal 
Inhalative 

LD50 
LD50 
LC50/4h 

5800 mg/kg (rat) 
7800 mg/kg (rbt) 
>20 mg/l (rat) 

64742-82-1 lacknafta, medeltung alifatisk 

Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

>5000 mg/kg (rat) 
>3160 mg/kg (Rabbit) 

7779-90-0 trizinkbis(ortofosfat) 

Oral LD50 5000 mg/kg (rat) 

64742-95-6 aromatnafta, medeltung 

Oral 
Dermal 
Inhalative 

LD50 
LD50 
LC50/4h 

>6800 mg/kg (rat) 
>3400 mg/kg (Rabbit) 
>10,2 mg/l (rat) 

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen 

Oral 
Dermal 

LD50 
LD50 

4300 mg/kg (rat) 
2000 mg/kg (rbt) 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

EKOLOGI - vatten : Giftigt för vattenlevande organismer. 

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat 

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

 

Akvatisk toxicitet: 

67-64-1 Aceton: 

EC50 8800 mg/l (Daphnia magna) 
8300 mg/l (Fish) 

64742-82-1 lacknafta, medeltung alifatisk 

NOELR (72h) 
EL50(48h) 
EL50 (72h) 
LL50 (96h) 
NOEC (21 days) 
LOEC (21 days) 

1 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 
10-22 mg/l (Daphnia magna) 
4,6-10 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata) 
10-30 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h)) 
0,097 mg/l (Daphnia magna) 
0,203 mg/l (Daphnia magna) 

7779-90-0 trizinkbis(ortofosfat) 

LC50/96h 
EC50/48h 
ErC(50) (72h) 

0,14 mg/l (Oncorhynchus mykiss (96h)) 
2,34 mg/l (Daphnia magna) 
0,14 mg/l (Ds) 

Reaktionsmassa av etylbensen och xylen 

NOEC 
NOEC (7 day) 
NOEC (72h) 
NOEC (28 d) 
LC50/96h 
EC50/48h 

1,3 mg/l (Fish) 
0,96 mg/l (Daphnia magna) 
0,44 mg/l (algae) 
16 mg/l (Bacteria) 
8,9-16,4 mg/l (Pimephales promelas) 
3,2-9,5 mg/l (Daphnia magna) 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.4. Rörlighet i jord 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ingen ytterligare information tillgänglig 
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12.6. Andra skadliga effekter 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. Får ej sopsorteras med hushållsavfall. 

Kasta inte i avloppet. 

AVSNITT 14: Transportinformation 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 

ADR IMDG IATA ADN 

14.1. UN-nummer 

UN 1950 UN 1950 UN 1950 UN 1950 

14.2. Officiell transportbenämning 

AEROSOLER AEROSOLS Aerosols, flammable AEROSOLER 

Beskrivning i transportdokument 

UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D), 

MILJÖFARLIGT 

 

UN 1950 AEROSOLS, 2.1, 

MARINE 

POLLUTANT/ENVIRONMENTALL

Y HAZARDOUS 

 

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1, 

MILJÖFARLIGT 

 

UN 1950 AEROSOLER, 2.1, 

MILJÖFARLIGT 

 

14.3. Faroklass för transport 

2.1 2.1 2.1 2.1 

     

14.4. Förpackningsgrupp 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.5. Miljöfaror 

Miljöfarlig : Ja Miljöfarlig : Ja 

Marin förorening : Ja 

Miljöfarlig : Ja Miljöfarlig : Ja 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Vägtransport 

Klassificeringskod (ADR)  : 5F  

Särbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625 

Begränsade mängder (ADR) : 1l 

Reducerade mängder (ADR) : E0 

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207 

Särbestämmelser för förpackningen (ADR) : PP87, RR6, L2  

Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR) : MP9  

Transportkategori (ADR) : 2 

Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR) : V14 

Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning 

och hantering (ADR) 

: CV9, CV12 

Särbestämmelser för transport - Användning (ADR) : S2 

Restriktionskod för tunnlar (ADR) : D  
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Sjötransport 

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 

Begränsade mängder (IMDG) : SP277 

Reducerade mängder (IMDG) : E0 

Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P207, LP02 

Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2 

EMS-nr. (Brand) : F-D 

EMS-nr. (Utsläpp) : S-U 

Lastningskategori (IMDG) : Ingen 

Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22 

Segregation (IMDG) : SG69 

Flygtransport 

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0 

PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203 

PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG  

PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203 

PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg 

CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203 

CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg 

Specialbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802 

ERG-koden (IATA) : 10L 

Insjötransport 

Klassificeringskod (ADN) : 5F  

Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625 

Begränsade mängder (ADN) : 1 L 

Reducerade mängder (ADN) : E0 

Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01, VE04  

Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1 

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

Ej tillämplig 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

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

15.1.1. EU-föreskrifter 

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH 

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 

farliga kemikalier. 

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 

föroreningar 

  

VOC-halt : 607 g/l VOC-CH  79,24% 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

Tyskland 

Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 2, vattenskadlig (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1) 

Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) : Är inte föremål för Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) 

Nederländerna 

Waterbezwaarlijkheid : 1 - Finns på svarta listan 

Saneringsinspanningen : A - In principe niet lozen; zo ja, dan toepassen van beste bestaande technieken 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande nafta – ospecificerad; [Komplex 

blandning av kolväten, erhållen genom destillation av aromatiska strömmar. Består främst 

av aromatiska kolväten, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 

210 °C.] är listad 
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SZW-lijst van mutagene stoffen : Solventnafta (petroleum), lätt aromatisk; Lågkokande nafta – ospecificerad; [Komplex 

blandning av kolväten, erhållen genom destillation av aromatiska strömmar. Består främst 

av aromatiska kolväten, främst C8 till C10, med ungefärligt kokpunktsintervall från 135 °C till 

210 °C.] är listad 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Borstvoeding 

: Ingen av komponenterna är listad 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Vruchtbaarheid 

: Ingen av komponenterna är listad 

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 

giftige stoffen – Ontwikkeling 

: Ingen av komponenterna är listad 

Danmark 

Klass för brandrisk : Klass I-1 

Lagringsenhet : 1 liter 

Anmärkningar gällande klassificering : F+ <Aerosol 1>; Nödfallsriktlinjer för förvaring av brandfarliga vätskor måste följas 

Danska nationella förordningarna : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten 

Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte komma i direktkontakt med 

produkten 

Kraven från den danska arbetsmiljömyndigheten om arbete med cancerframkallande 

ämnen måste observeras vid användning och bortskaffande 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

AVSNITT 16: Annan information 

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 

Acute Tox. 4 (Dermal) Akut dermal toxicitet, kategori 4 

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, kategori 4 

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 

Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1 

Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1 

Carc. 1A Cancerogenitet, kategori 1A 

Carc. 1B Cancerogenitet, kategori 1B 

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 

Flam. Gas 1A Brandfarliga gaser, kategori 1A 

Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, kategori 2 

Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor, kategori 3 

Muta. 1B Mutagenitet i könsceller, kategori 1B 

Press. Gas Gaser under tryck 

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2 

STOT RE 1 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 1 

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2 

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, narkosverkan 

STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation 

H220 Extremt brandfarlig gas. 

H222 Extremt brandfarlig aerosol. 

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
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H226 Brandfarlig vätska och ånga. 

H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

H312 Skadligt vid hudkontakt. 

H315 Irriterar huden. 

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. 

H332 Skadligt vid inandning. 

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 

H340 Kan orsaka genetiska defekter. 

H350 Kan orsaka cancer. 

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. 

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. 

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

EUH208 Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion. 

SDS EU (REACH-bilaga II) 

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 

miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. 


