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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form
Produktnamn
Artikelnummer

: Blandning
: PANDOMO SP-MS
 :   24884

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Användning av ämnet eller beredningen
Industriell/yrkesmässig användning spec
Användning av ämnet eller beredningen
1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen tillgänglig extra information
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

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

 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 
nödsituationer

Kommentar

Begär Giftinformation 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

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

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.

2.2. Märkningsuppgifter

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

EUH-fraser

: P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.  
    P273 - Undvik utsläpp till miljön.
: EUH208 - Innehåller reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] 

och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1); Kan orsaka en allergisk reaktion. 
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

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

2.3. Andra faror
PBT: inte relevant - ingen registrering krävs
vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Gäller inte

3.2. Blandningar

: Byggmaterial
: Endast för professionellt bruk
: Byggmaterial

www.ardex.se
mailto:ardex@ardex.dk
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Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP]

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-
nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 
220-239-6] (3:1)

(CAS nr) 55965-84-9
(Index nr) 613-167-00-5

< 0,0015

Specifika koncentrationsgränser:
Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser
reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-
nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 
220-239-6] (3:1)

(CAS nr) 55965-84-9
(Index nr) 613-167-00-5

För H-meningarnas klartext 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

: Ta av nedsmutsade kläder.
: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 
: Tvätta genast med vatten och tvål och skölj noggrant. Sök läkarvård om hudirritation kvarstår.
: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser, om 
sådana finns och lätt att göra. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om symtomen kvarstår.
: Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter : Om symtomen kvarstår, tillkalla läkare.

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Torrt pulver. Skum. CO2.
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brandrisk : Ej farligt.
Explosionsrisk : Ingen.
Reaktivitet vid brand : Produkten är ej explosionsfarlig.
Farliga sönderdelningsprodukter : Ingen.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Försiktighetsåtgärder vid brand : Utrym området.
Släckinstruktioner : Däm upp och begränsa släckvätskan.
Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder : Sug upp spill för att undvika materiella skador.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Skyddsutrustning : Angående den personliga skyddsutrustning som skall användas, se avsnitt 8.
Planeringar för nödfall : Undvik kontakt med ögon och hud.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:  

"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön. Förhindra tillträde till avlopp och offentliga vatten. Späd med vatten. Informera lokala myndigheter om det anses nödvändigt.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
För återhållning
Rengöringsmetoder

: Samla upp spill.
: Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel. (t.ex. sand, kiselgur, syra- eller universalbindning agenter).

Acute Tox. 3 (Oral), H301 
Acute Tox. 2 (Dermal), H310 
Acute Tox. 2 (Inhalation), H330 
Skin Corr. 1C, H314 
Eye Dam. 1, H318 
Skin Sens. 1A, H317 
Aquatic Acute 1, H400 (M=100) 
Aquatic Chronic 1, H410 

( 0.0015 ≤C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317 
( 0.06 ≤C < 0.6) Skin Irrit. 2, H315 
( 0.06 ≤C < 0.6) Eye Irrit. 2, H319 
( 0.6 ≤C ≤ 100) Eye Dam. 1, H318 
( 0.6 ≤C ≤ 100) Skin Corr. 1C, H314 
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Annan information : Placera i lämplig behållare för avyttring i enlighet med avfallsbestämmelser (se avsnitt 13).

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 13. Se avsnitt 8.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Ytterligare risker vid processning : Se avsnitt 8.
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Bär personlig skyddsutrustning.
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all 

hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor
Lagringsplats

:Förvara behållaren väl tillsluten på en sval, välventilerad plats. Skydda mot frost. 
Förvaras åtskilt från mat, dryck och djurfoder. Släpp inte ut i avlopp eller miljö.
:Förvaras i den ursprungliga behållaren. Skyddas från solljus. 
:Får inte utsättas för frost.

7.3. Specifik slutanvändning
Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Innehåller inga substanser med gränsvärden för exponering i arbetet

8.2. Begränsning av exponeringen

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:

Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd
Utseende
Färg
Lukt
Luktgräns
pH

: Vätska
: Vätska.
: Vitaktig.
: Karaktäristisk.
: Inga data tillgängliga 
: 8.5

Tekniska åtgärder

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. 

Personlig skyddsutrustning:

Använd lämpliga skyddskläder.

Handskydd:

Skyddshandskar. Handskmaterialet måste vara ogenomträngligt och motståndskraftigt mot produkten/ämnet / 
beredningen. Tid för penetration ska kontrolleras med handskproducenten,

Skyddsglasögon:
Tätslutande skyddsglasögon. Undvik stänk.

Hudskydd:
Lämpliga skyddskläder skall användas. Ta omedelbart av alla 
förorenade kläder. Undvik hudkontakt 

Andningsskydd: Inga specifika åtgärder krävs



PANDOMO SP-MS
Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830

08.10.2021 SE - sv 4/6

: Inga data tillgängliga
: < 0 °C
: Inga data tillgängliga
: > 98 °C
: > 100 °C
: > 300 °C
: Inga data tillgängliga
: Gäller inte
: 23 hPa
: < 1100 
: Inga data tillgängliga
: Inga data tillgängliga
: 1,03
: Bildar en emulsion tillsammans med vatten. 
: Inga data tillgängliga
: Inga data tillgängliga
: 300°C

Relativ förångningshastighet  (butylacetat=1) 
Smältpunkt
Fryspunkt
Kokpunkt
Flampunkt
Självantändningstemperatur 
Sönderfalltemperatur
Brännbarhet (fast, gas)
Ångtryck 
Ångtryck vid 50°C
Relativ ångdensitet vid 20 °C
Relativ densitet
Densitet
Löslighet
Log Pow
Viskositet, kinematisk
Viskositet, dynamisk
Explosiva egenskaper
Brandfrämjande egenskaper 
Explosionsgränser

:Inga data tillgängliga 
:Inga datatillgängliga  
:Inga data tillgängliga

9.2. Annan information
VOC-halt : < 3 % VOC 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oförenliga material
Ingen.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända farliga omvandlingsprodukter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet : Inte klassificerat

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
pH: 8.5

: Inte klassificerat
pH: 8.5

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat

Fara vid aspiration : Inte klassificerat
Möjliga skadliga inverkningar på människan och 
möjliga symtom

: Inga data tillgängliga.

LD50 oral - Råtta 
66 mg/kg kroppsvikt (OECD 401: Akut oral toxicitet, råtta, hane/hona, experimentvärde, beräknat 
med hänvisning till aktiv substans, oralt, 14 dagar)

LD50 dermalt - Råtta 
LC50 Inhalation - Råtta 

>141 mg/kg kroppsvikt (OECD 402: Acute dermal toxicitet, 24 h, Råtta, hane/hona,
experimentvärde, dermalt, 14 dagar)
0,17 mg / l luft (OECD 403: Akut inhalationstoxicitet, 4 timmar, råtta, hane / hona,
experimentvärde, beräknat med hänvisning till aktiv substans, inandning (aerosol), 14 dag (ar))
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga 

skadliga effekter på miljön.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
PANDOMO SP-MS 
Persistens och nedbrytbarhet

12.3. Bioackumuleringsförmåga
PANDOMO SP-MS 
Bioackumuleringsförmåga

12.4. Rörlighet i jord
PANDOMO SP-MS 
EKOLOGI - jord/mark Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PANDOMO SP-MS 
PBT: inte relevant - ingen registrering krävs
vPvB: inte relevant - ingen registrering krävs

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

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder 
Rekommendationer för avfallshantering
Rekommendationer för bortskaffande av produkter/förpackningar
Europeisk avfallsförteckning

: Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.
:   Kasta inte i avloppet. Måste först genomgå fysikalisk-kemisk bearbetning.
:   Töm kvarvarande innehåll.
: 08 04 10 - Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09. 

15 01 02 Plastförpackningar.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID
14.1. UN-nummer
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
14.2. Officiell transportbenämning
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte

14.3. Faroklass för transport
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
14.4. Förpackningsgrupp
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte
14.5. Miljöfaror
Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte Gäller inte

Ingen tillgänglig extra information

EC50 - Kräftdjur 0,007 mg/l (48 h, Acartia tonsa, saltvatten, experimentvärde, GLP)

Inte lätt biologiskt nedbrytbart i vatten.

Ingen ytterligare information tillgänglig.

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 
220-239-6] (3:1) (55965-84-9)
BCF - Fisk [1] 41 – 54 (OECD 305: Biokoncentration: Genomströmningstest för fisk, 28 d, Lepomis 

macrochirus, Genomströmningssystem, Sötvatten, Experimentiellt värde, Färsk vikt) 
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (Log Pow) 0.75 (Experimentiellt värde, OECD 107:Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Skaka 

kolvmetoden, 24 °C) 
Bioackumuleringsförmåga Låg potential för bioackumulering (BCF < 500). 

reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) 
(55965-84-9)
Ytspänning Ingen data tillgänglig i litteraturen. 
Organisk kolnormaliserad 
adsorptionskoefficient (Log Koc) 

0.81 – 1 (log Koc, Beräknat värde) 

Ecology - soil Mycket rörlig i jorden. 



PANDOMO SP-MS
Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830

08.10.2021 SE - sv 6/6

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

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

: < 3 % VOC - Swiss Ordinance
VOC-halt

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 kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:
Acute Tox. 2 (Inhalation:vapour) Akut toxicitet (inandningen:ånga) Kategori 2
Acute Tox. 3 (Dermal) Akut dermal toxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 3 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, Kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral) Akut oral toxicitet, Kategori 3
Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
Skin Corr. 1B Frätande eller irriterande på huden, Kategori 1B
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1
H301 Giftigt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330 Dödligt vid inandning.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
EUH208 Innehåller reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-

isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1); reaktionsblandning av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 247-
500-7] och 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

ARDEX SDS EU

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

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

- Vägtransport
Gäller inte

- Sjötransport
Gäller inte

- Flygtransport
Gäller inte

- Insjötransport
Gäller inte

- Järnvägstransport
Gäller inte




