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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1.

Produktbeteckning

Produktens form

: Blandning

Produktnamn

: PANDOMO IMPREGNATION

Artikelnummer

:17137131;
37130
37131; 37130

1.2.

1
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/yrkesmässig användning spec

: Byggmaterial

Användning av ämnet eller beredningen

: Ytbehandling

1.2.2.

Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig
1.3.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör
ARDEX AB
Staffans väg 6A
S-192 78 Sollentuna - Sweden
T +46 8 556 315 50 - F +46 8 556 315 67
www.ardex.se
1.4.

Tillverkare
Ardex Skandinavia A/S
Marielundvej 4
DK - 2730 Herlev
T +45 44 88 50 50 - F +45 44 88 50 60
ardex@ardex.dk

Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer
Land

: 112

Organisation/Firma

Adress

Telefonnummer för
nödsituationer
112

Begär Giftinformation

Kommentar

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1.

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Brandfarlig vätska och ånga, katergori 3

H226

Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2

H319

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

H226

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig
2.2.

Märkningsuppgifter

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

:

Signalord (CLP)

: Varning

Farliga komponenter

: H226
H226- Brandfarlig vätska och ånga.
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

GHS02

Faroangivelser (CLP)
Skyddsangivelser (CLP)

11.10.2021

GHS07

: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra
antändningskällor. Rökning förbjuden.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
Andskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
SE - sv
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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.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
Extra fraser

2.3.

: Innehållet/behållaren lämnas enligt regionala/nationella/internationella/lokala föreskrifter.

Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen:

Produkten hydrolyserar för att bilda metanol (CAS-nr 67-56-1). Metanol
klassificeras som hälsofarligt. Hydrolyshastigheten och de förhållanden
under vilka man utsätts för produkten avgör riskpotentialen. Se avsnitt 11.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2.

Blandningar
: Polysiloxan, modifierad

Kommentar
Namn

Produktbeteckning

%

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

Tetrabutyltitanat

(CAS-Nr.) 5593-70-4

>=1-<3

Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
STOT SE 3, H336
STOT SE 3, H335

Metanol

(CAS-Nr.) 67-56-1
(EG-Nr.) 200-659-6
(EG Index-No.) 603-001-00-X
(REACH-n) 01-2119433307-44

>=0,3-<1

Flam. Liq. 2, H225
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Oral), H301
STOT SE 1, H370

Namn

Produktbeteckning

Metanol

(CAS-No.) 67-56-1
(EC-No.) 200-659-6
(EC Index-No.) 603-001-00-X
(REACH-no)
01-2119433307-44

(EG-Nr.) 227-006-8
(REACH-nr) 01-2119967423-33

Specifik koncentrationsgräns
( 3 =<C < 10) STOT SE 2, H371
( 10 =<C < 100) STOT SE 1, H370

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän
Första hjälpen efter inandning
Första hjälpen efter hudkontakt
Första hjälpen efter kontakt med ögonen
Första hjälpen efter förtäring
4.2.

: Få personen att vila. Låt den drabbade personen vila och håll personen varm. Vid obehag, sök
läkarhjälp.
: Efter kontakt med huden, ta omedelbart av alla förorenade kläder och tvätta omedelbart med mycket
vatten. Om du mår dåligt, sök läkarhjälp.
: Om ögonirritation kvarstår: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i
flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om sådana finns och är lätta att göra. Fortsätt att skölja.
: Om personen är vid medvetande, låt honom/henne dricka mycket vatten. Ge aldrig att dricka åt en
medvetslös person. Framkalla INTE kräkning. Sök läkarhjälp.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter
4.3.

: Evakuera personalen till ett säkert område.

: Om symtomen kvarstår, tillkalla läkare.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Metanol (CAS 67-56-1) absorberas lätt och snabbt via alla exponeringsvägar och är giftigt oavsett absorptionstyp. Metanol kan orsaka irritation
i slemhinnorna, illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel och synstörningar samt blindhet (irreversibel skada på synnerven), acidos,
muskelspasmer och koma. Det kan finnas förseningar i förekomsten av dessa effekter efter exponering. Ytterligare information om toxikologi i
avsnitt 11 måste iakttas.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1.

Släckmedel

Lämpliga släckmedel

: Alkoholresistent skum. Sand. Släckningspulver. Vattenspray. Vattendimma. Koldioxid.

Olämpligt släckningsmedel

: Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2.
Brandrisk
11.10.2021

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
: Förbränning ger farliga gaser. Nedbrytningsprodukter kan vara hälsofarliga.
Farliga
Farligaförbränningsprodukter.
förbränningsprodukter.
SE - sv
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Explosionsrisk

: Ingen.

Farliga sönderdelningsprodukter i

: Giftiga ångor kan släppas ut.

händelse av brand
5.3.

Råd till brandbekämpningspersonal
: Utrym området.
::: Fristående andningsapparat.

Försiktighetsåtgärder vid brand
Skydd under brandbekämpning

: Använd inte
nvänd
inte vattenstråle.
inte in vid
ångor
vid och/eller
brand och/eller
explosion.
Vid
vattenstråle.
Andas Andas
inte in ångor
brand
explosion.
Vid
exponering
hög
temperatur,
kan
sönderdelas
och
frigöra
giftiga
gaser.
och
frigöra
giftiga
gaser.
exponering
förför
hög
temperatur,
kan
sönderdelas

Annan information

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.

: Rensa upp eventuellt spill så snart som möjligt med hjälp av ett absorberande material för att samla
det. Använd personliga skyddskläder (se kapitel 8). Spill av denna produkt utgör en allvarlig halkrisk.

Allmänna åtgärder
6.1.1.

För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning

: Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.

Planeringar för nödfall
6.1.2.

För räddningspersonal

: Undvik kontakt med ögon och hud. Undvik att inandas damm, rök, gaser, dimma, ångor, sprej.
Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:
"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

Skyddsutrustning

: Låt inte ämnet komma in i avlopp eller vattendrag.

Planeringar för nödfall
6.2.
Miljöskyddsåtgärder

Stoppa läckan utan risker om möjligt. Innehåll det spillda materialet genom buntning. Förhindra att tränga in i avlopp, källare och arbetsgropar
eller någon annan plats där dess ansamling kan vara farlig. Låt inte komma in i avlopp eller vattendrag. Informera lokala myndigheter om det
anses nödvändigt.
6.3.

Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

: Samla upp spill. Avfallshantera i enlighet med gällande lokala föreskrifter.
Återställ produkten mekaniskt. Skölj inte med vatten.
: Ångextraktion vid källan. Eliminera antändningskällor. Observera explosionsskyddet. Se
: skyddsåtgärder som anges i avsnitt 7 och 8.

Rengöringsmetoder
Annan information
6.4.

Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8. Se avsnitt 7. Se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1.

Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning
Skyddsåtgärder för säker hantering
Åtgärder beträffande hygien

7.2.

: Sörj för en mycket god ventilation av arbetsstationen. Använd personlig skyddsutrustning.
Ge lokal avgaser eller fri rumsventilation. Spill av denna produkt utgör en allvarlig halkrisk.
Förhindra aerosolbildning eller stänk. Vidta försiktighetsåtgärder mot statisk urladdning.
Hydrolyshastigheten och därmed också relevansen för produktens riskpotential är starkt
beroende av de specifika förhållandena.

: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter
hantering av produkten.
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
: Förhindra att elektrostatisk laddning bildas.

Tekniska åtgärder

: Förvaras i den ursprungliga behållaren. Förvara på ett torrt, svalt område. Skyddas från solljus.

Lagringsvillkor

: Förvaras på väl ventilerad plats. Produkten kan dela upp metanol. I slutna rum kan ångor bilda
blandningar med luft som leder till en explosion i närvaro av antändningskällor, även i tomma,
orenade behållare. Håll dig borta från antändningskällor och rök inte. Vidta försiktighetsåtgärder
mot elektrostatisk laddning. Kyl ut hotade behållare med vatten.

Lagringsplats

7.3.

: Se avsnitt 8. Se avsnitt 10.

Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1.

Kontrollparametrar

Metanol (67-56-1)
Sverige
EU

NGV: 200 ppm. 250 mg/m³. KGV: 250 ppm. 350 mg/m³.
260 mg/m³. 200 ppm.

AFS 2018:1. 1990. H,V.
OELs - Occupational Exposure Limits - 2nd list.

8.2.
Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.
Handskydd:
Använd lämpliga handskar. Följ instruktionerna relaterade till permeabiliteten och
penetrationstiden från tillverkaren
typ

Material

Genomträngning

Engångshandskar

Butylgummi

6(> 480 minuter)

11.10.2021

SE - sv

Tjocklek (mm)
0,5

Genomträngning

Standard
EN ISO 374
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Återanvändbara
handskar

Butylgummi

6 (> 480 minuter)

0,5

EN ISO 374

Skyddsglasögon:
Tätslutande skyddsglasögon
Personlig skyddsutrustning:
Använd skyddsglasögon. Om inandningsexponering över exponeringsgränsen på arbetsplatsen inte kan uteslutas, bör
lämplig andningsskydd användas. Fristående andningsapparat.
Hudskydd:
Lämpliga skyddskläder skall användas.
Öppen hantering: Använd kemiskt skyddande kläder, eventuellt vätsketät helskyddsdräkt. Full dräkt krävs. Följ instruktionerna
relaterade till permeabiliteten och penetrationstiden som tillhandahålls av tillverkaren.
Andningsskydd:
Om inandningsexponering över exponeringsgränsen på arbetsplatsen inte kan uteslutas, bör lämpligt andningsskydd
användas. Använd fristående andningsapparat.

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Undvik utsläpp till miljön.

Annan information:
Beakta allmänna hygienåtgärder vid hantering av kemikalier. Andas inte in gas/ånga/aerosol. Använd endast med tillräcklig ventilation. Undvik kontakt
med hud och ögon. Förebyggande hudskydd rekommenderas. Ta omedelbart av alla förorenade kläder. Regelbunden rengöring av utrustning och
arbetsområde. Säkerställ enkel åtkomst till ögonsköljningsstationer och dusch. Ät, drick eller rök inte vid användning. Förvaras åtskilt från mat, dryck
och foder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd

: Vätska

Utseende

: Vätska.

Färg

: Färglös. Gulaktig.

Lukt

: Behaglig.

Luktgräns

: Inga data tillgängliga

pH

: EjInga
data tillgängliga
tillämplig

Relativ förångningshastighet (butylacetat=1)

: Inga data tillgängliga

Smältpunkt

: Ej tillämplig

Fryspunkt

: Inga data tillgängliga

Kokpunkt

: 180°C (vid 1013 hPa)

Flampunkt

: 40°C (Ytterligare brännbarhet > 110°C)

Självantändningstemperatur

: > 300°C

Sönderfalltemperatur

: Ej bestämd.

Brännbarhet (fast, gas)

: Inte självantändande

Ångtryck

: 43 hPa
: >hpa
: Inga data tillgängliga
: 1,03

Ångtryck vid 50°C
Ån
Relativ ångdensitet vid 20 °C
Relativ densitet
Relativ densitet för mättad gas/luftblandning
Densitet
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log
Pow)
Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
Explosionsgränser

: > 14 mm²/s
: Inga data tillgängliga
: Inga data tillgängliga
: Produkten är inte explosiv. Explosiva ång-/
luftblandningar kan bildas.
: Ej relevant
: Ej relevant

Annan information

VOC-halt
Vattenlöslighet
11.10.2021

: 1,03 g/cm³
: Ej relevant

Löslighet

9.2.

: Inga data tillgängliga

: < 1 % VOC - Swiss ordinance
: Hydrolytisk sönderdelning sker. Explosionsgränser för frisatt metanol: 5,5 - 44% I volym. pH -värde: produkten reagerar neutralt.
SE - sv
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.
10.2.

Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.
10.3.

Risken för farliga reaktioner

Reagerar med: Vatten. Syror. Starka baser. Reaktionen sker med bildandet av metanol.
10.4.

Förhållanden som ska undvikas

Fukt. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.
10.5.

Oförenliga material

Ingen.
10.6.

Farliga sönderdelningsprodukter

Vid hydrolys: Metanol. Mätningar har visat att vid temperaturer över 150° C beror en liten mängd på oxidativ nedbrytning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1.

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

: Inte klassificerat

Tetrabutyltitanat (5593-70-4)
LD50 oral råtta

3122 mg/kg (Råtta, Litteraturstudie)

Metanol (67-56-1)
LD50 oral råtta

1187 - 2769 mg/kg kroppsvikt (BASF -test, råtta, hane/hona, bevisvikt, vattenhaltig lösning, oral, 7 dagar)

LC50 Inandning - Råtta

128,2 mg/l luft (BASF -test, 4 timmar, råtta, hane/hona, experimentvärde, inandning (ångor))

Frätande/irriterande på huden

: Inte
Inte klassificerat
pH: Ej tillämplig.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

: Orsakar allvarlig ögonirritation.
pH: Ej tillämplig.
: Inte klassificerat

Luftvägs-/hudsensibilisering

Kan orsaka allergi eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Ytterligare information
Mutagenitet i könsceller
Cancerogenicitet
Reproduktionstoxicitet

: Inte klassificerat
: Inte klassificerat
: Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

: Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

: Inte klassificerat

Fara vid aspiration

: Inte klassificerat

PANDOMO IMPREGNATION
Viskositet, kinematisk
Annan information

> 14 mm²/s
Metanol (CAS 67-56-1) absorberas lätt och snabbt via alla exponeringsvägar och är
giftigt oavsett absorptionstyp. Metanol kan orsaka irritation i slemhinnorna, illamående,
kräkningar, huvudvärk, yrsel och synstörningar samt blindhet (irreversibel skada på
synnerven), acidos, muskelspasmer och koma. Det kan finnas förseningar i
förekomsten av dessa effekter efter exponering. Ytterligare information om toxikologi i
avsnitt 11 måste iakttas.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1.

Toxicitet

Ekologi - allmän

11.10.2021

Inga kända negativa effekter på vattenreningsverkens funktion under normala
användningsförhållanden som rekommenderas. Produkten anses inte skadlig för vattenlevande
organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.

SE - sv
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Metanol (67-56-1)
LC50 fisk 1
EC50 Daphnia 1
ErC50 (alger)

12.2.

15400 mg/l (EPA 660/3 - 75/009, 96 h, Lepomis macrochirus,
Genomströmningssystem, Sötvatten, Experimentellt värde.
18260 mg/l (OECD 202: Daphnia sp. Akut immobiliseringstest, 96 timmar, Daphnia magna,
Semistatiskt system, Sötvatten, Experimentellt värde, rörelseeffekt)
22000 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 96 h, Pseudokirchneriella subcapitata,
Statiskt system, Färskvatten, Experimentellt värde

Persistens och nedbrytbarhet

PANDOMO IMPREGNATION
Persistens och nedbrytbarhet

Reagerar med vatten för att bilda metanol och silanol och/eller siloxanolföreningar.
Silikoninnehåll: ej biologiskt nedbrytbart. Eliminering genom adsorption på aktivt slam.
Hydrolysprodukten (metanol) är lätt biologiskt nedbrytbar.

Tetrabutyltitanat (5593-70-4)
Persistens och nedbrytbarhet

Bionedbrytbarhet i vatten: ingen tillgänglig data.

Metanol (67-56-1)
Persistens och nedbrytbarhet
Biokemiskt syrebehov (BOD)
Kemisk syreförbrukning(COD)
ThOD

Lätt biologiskt nedbrytbart i jorden. Lätt biologiskt nedbrytbart i vatten.
0.6 - 1.12 g O₂/g substans
1.42 g O₂/g substans
1.5 g O₂/g substans

12.3.

Bioackumuleringsförmåga

PANDOMO IMPREGNATION
Bioackumuleringsförmåga

Bioackumlering osannolikt.

Tetrabutyltitanat (5593-70-4)
Bioackumuleringsförmåga

Inga bioackumuleringsdata tillgängliga.

Methanol (67-56-1)
BCF fisk 1
Log Pow
Bioackumuleringsförmåga

1 - 4.5 (72 h, Cyprinus carpio, Statiskt system, Sötvatten, Experimentiellt värde)
-0.77 (Experimentiellt värde)
Låg potential för bioackumulering (BCF < 500).

12.4.

Rörlighet i jord

PANDOMO IMPREGNATION
Rörlighet i jord

Kiselhalt: absorberas av suspenderade partiklar. Separation genom sedimentation.

Tetrabutyltitanat (5593-70-4)
Ekologi - jord

Inga (test) uppgifter om ämnets rörlighet tillgängliga

Metanol (67-56-1)
Ytspänning

0.023 N/m (20 °C)

Metanol (67-56-1)
Log Koc
Ecology - soil

0.088 (log Koc, SRC PCKOCWIN v2.0, Beräknat värde)
Mycket rörlig i jorden.

12.5.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponent
Metanol (67-56-1)
12.6.

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

Other adverse effects

Ingen ytterligare information tillgänglig

11.10.2021

SE - sv
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AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1.

Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

: Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

Rekommendationer för avfallshantering

: Avfallshantering måste ske enligt officiella förskrifter.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Undvik utsläpp till miljön. Töm kvarvarade innehåll..
/förpackning
: Ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (AVV) kan specificeras för denna produkt, eftersom
det bara är konsumentens avsedda användning som gör att den kan tilldelas. Avfallskodnumret ska fastställas
Europeisk avfallsförteckning
inom EU i samråd med återvinningsföretaget.

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

ADR

14.1.
UN-nummer
Ej tillämplig

IMDG

IATA

ADN

RID

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

14.2.
Officiell transportbenämning
Ej tillämplig
Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

14.3.
Faroklass för transport
Ej tillämplig
Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

14.4.
Förpackningsgrupp
Ej tillämplig
Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ej tillämplig

14.5.
Miljöfaror
Ej tillämplig

Ej tillämplig

Ingen ytterligare information tillgänglig
14.6.

Särskilda skyddsåtgärder

- Vägtransport
Ej tillämplig
- Sjötransport
Ej tillämplig
- Flygtransport
Ej tillämplig
- Insjötransport
Ej tillämplig
- Järnvägstransport
Ej tillämplig
14.7.

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

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
VOC-halt
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PANDOMO IMPREGNATION
Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830

Annan information, restriktioner och förbud
Förordning om förebyggande företagshälsovård: Vid exponering för metanol måste företagshälsovård erbjudas (förebyggande vård). Om AGW för
metanol inte följs eller om det finns hudkontakt måste förebyggande företagshälsovård ordnas regelbundet (obligatorisk förebyggande vård).
Följande DGUV -principer kan användas för detta ändamål: G 10 metanol. Om riskbedömningen gör det nödvändigt att bära andningsskydd, bör
förebyggande företagshälsovård utföras i enlighet med DGUV -principen G 26 andningsapparat. Om det är nödvändigt att använda kemiska
skyddshandskar mer än 2 timmar om dagen (vått arbete), baserat på riskbedömningen, måste förebyggande företagshälsovård erbjudas
(Leveransförsörjning, t.ex. baserat på G 24). Vid vått arbete på 4 timmar eller mer per dag måste förebyggande företagshälsovård ordnas
regelbundet (obligatorisk förebyggande vård, t.ex. med DGUV -princip G 24).
15.1.2. Nationella föreskrifter
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2011:19)
Avfallsförordning (2020:614).
15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 16: Annan information
H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:
Acute Tox. 3 (Inhalation:ånga)
Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 3
Acute Tox. 4 (Dermal)
Akut dermal toxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Akut oral toxicitet, kategori 4
Aquatic Chronic 3
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3
EUH205
Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Eye Dam. 1
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1
Eye Irrit. 2
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Flam. Liq. 3
Brandfarliga vätskor, kategori 3
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H302
Skadligt vid förtäring.
H312
Skadligt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331
Giftigt vid inandning.
H332
Skadligt vid inandning.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skin Corr. 1B
Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B
Skin Irrit. 2
Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1
Hudsensibilisering, kategori 1

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.
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