Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Produktnamn :
Bearbetningsdatum :
Tryckt :

POLYWASH 4000
29.01.2014
19-01-2015

Version (Omarbetning) :

101.0.1 (101.0.0)

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

Produktbeteckning
POLYWASH 4000

1.2

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar
som det avråds från
Relevanta identifierade användningar
Produktkategorier [PC]
PC9 - Beläggningar och färger, fyllnadsmaterial, spackelmassor, förtunningsmedlar
PC35 - Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive lösningsmedelsbaserade produkter)

1.3

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Leverantör (tillverkare/importör/enda
reperesentant/nedströmsanvändare/handlare)
Kluthe Benelux B.V.

Väg : Produktieweg 8
Postnummer/ort : NL 2404 CC ALPHEN AAN DEN RIJN
Telefon : +31 (0)172 - 516000
Telefax : +31 (0)172 - 439494
E-post (fackkunnig person) : sds@kluthe.nl
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
NL - Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum NVIC - Bilthoven + 31 30 274 88 88 (Uitsluitend bereikbaar voor een
behandelend arts in geval van een accidentele vergiftiging) // BE - Antigifcentrum - Brussel + 32 70 245 245 (een arts
beantwoordt uw oproep) // BE - Centre Anti-poison - Bruxelles + 32 70 245 245 (un médecin répondra à votre appel).
// D - Antigifcentrum (Duitsland - Berlin) : +49 30 450 653565 // S - Swedish Poisons Information Center 112 begär
Giftinformationscentralen // UK - Ricardo-AEA (UK) : +44 (0)870 190 6777

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1

Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Klasser och kategorier av faror
Flam. Liq. 4
Fysikaliska faror
Flammable Liquids : Kategori 4
Hälsofaror
Skin Corrosion / Irritation : Nej
Serious eye damage / eye irritation : Nej
Specific target organ toxicity (single exposure) : Nej
Specific target organ toxicity (Respiratory tract irritation) : Nej
Specific target organ toxicity (Narcosis) : Nej
Aspiration hazard : Nej
Sensitisation (Respiratory) : Nej
Sensitisation (Skin) : Nej
Reproductive toxicity : Nej
Reproductive toxicity, Effects on or via lactation : Nej
Specific target organ toxicity (Repeated exposure) : Nej
Flam. Liq. 4
Ingen

2.2

Märkningsuppgifter

2.3

Andra faror

Ingen
Ingen
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AVSNITT 3: Sammansättning/ Information om beståndsdelar
3.2

Blandningar
Farliga komponenter
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; REACH Rgisternr. : 01-2119450011-60-xxxx ; EU-nr : 252-104-2; CAS-nr. : 3459094-8
Viktandel :
50 - 100 %
Klassificering :
Ämne med ett gemenskapligt gränsvärde (EU) för exponeringen på arbetsplatsen.

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 inandning
Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

Vid hudkontakt
Byt förorenade och genomdränkta kläder. Efteråt tvättas med: Tvätta huden med vatten och tvål

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

Vid förtäring
Framkalla inga kräkningar. Spola ur munnen genast och drick därefter mycket vatten.
4.2

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen information finns.

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
Själva produkten är inte brännbar. Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.
5.1

Släckmedel
Lämpliga släckningsmedel
alkoholbeständigt skum Koldioxid (CO2) Släckningspulver Vatten i spridd stråle

Olämpligt släckningsmedel
Full vattenstråle
5.2

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Ingen

5.3

Råd till brandbekämpningspersonal
Vid brand: Använd andningsskydd som är oberoende av omgivande luft. Skyddsklädsel.

5.4

Ytterligare upplysningar från tillverkare eller avsändare
Kontaminerat släckvatten skall samlas separat, får icke komma ut i avloppet. Om det är möjlig utan utsätta sig själv för
fara, ta bort oskadade behållare från farozonen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2

Miljöskyddsåtgärder

Använd personlig skyddsutrustning. Sörj för tillräcklig ventilation. Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.
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Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.
6.3

Metoder och material för inneslutning och sanering
Tag upp mekaniskt. Torkas upp med material med hög uppsugningsförmåga (t.ex. trasa, fiberduk). Rengörs med
detergenter. Lösningsmedel ska undvikas.

6.4

Hänvisning till andra avsnitt
Hänvisning till kapitel 8 och 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1

Försiktighetsmått för säker hantering
Använd personlig skyddsutrustning (se kapitel 8). Arbetsområdena skall organiseras på så sätt att rengöring är möjlig
hela tiden.

Skyddsåtgärder
Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.
Brandskyddsåtgärder
Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.
Åtgärder för förhindring av aerosol- och dammbildning
Ångor/aerosoler bör utsugas direkt vid uppkomstplatsen.
Miljöskyddsåtgärder
Schakt och kanaler skall skyddas mot intrång av produkten.
7.2

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Information om lagring i gemensamma lagerutrymme
Klassificering vid lagring : 10
Klassificering vid lagring (TRGS 510) : 10

7.3

Specifik slutanvändning
Ingen

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1

Kontrollparametrar
Gränsvärde på arbetsplatsen
(2-METHOXYMETHYLETHOXY)PROPANOL ; CAS-nr. : 34590-94-8
Gränsvärdestyp (ursprungsland):
Gränsvärde :
Toppbegränsning :
Version :

TRGS 900 ( D )
50 ppm / 310 mg/m3
1(I)
01-09-2012

Gränsvärdestyp (ursprungsland):
TWA ( EC )
Gränsvärde :
50 ppm / 308 mg/m3
Anmärkingar :
H
Version :
08-06-2000
2-METOXIPROPANOL ; CAS-nr. : 1589-47-5
Gränsvärdestyp (ursprungsland):
TRGS 900 ( D )
Gränsvärde :
5 ppm / 19 mg/m3
Toppbegränsning :
8(II)
Anmärkingar :
H, Z
Version :
01-09-2012

8.2

Begränsning av exponeringen
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Personligt skydd
Ögon-/ansiktsskydd
Glasögon med båge och sidoskydd

Hudskydd
Handskydd
Det finns inget handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd mot en individuell kemikalie
eller kombination av kemikalier. Genombrottstiden måste vara längre än användningstiden för produkten.
Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste
följas. Handskar ska bytas regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet. Se alltid till
att handskar är fria från defekter och att de lagras och används på rätt sätt. Handskens prestanda och effektivitet
kan minska genom fysikalisk/kemisk skada eller dåligt underhåll. Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna,
de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.
Lämplig typ av handskar : Kraghandskar
Lämpligt material : Butylgummi Butylgummi
Genomträngningstid (maximal tid för bärandet) : 480 min
Tjockleken av handskarmaterialet : 0,5 mm
Rekommenderade handskfabrikat : DIN EN 374
Ytterligare handskyddsåtgärder : Före användning kontrolleras täthet/ogenomtränglighet. Handskarna används
inte i närheten av snurrande maskindelar eller verktyg. Vid tillämnad återanvändning rengörs handskarna före
avtagning och förvaras väl ventilerad.
Anmärkingar : Kemikalieskyddshandskarnas utföring väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen av
riskämnen och mängd. Det rekommenderas att i samråd med leverantören av skyddshandskarna som nämns ovan
kontrollera kemekaliebständighet för specifica användningar.
Skyddskläder
laboratorierock Overall
Rekommenderat material : Naturfiber (bomull) värmetåliga syntetfiber skall användas

Andningsskydd
I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.
Anmärkingar
Andningsskyddsfilterklassen skall utan undantag anpassas till den maximala koncentrationen av skadliga ämnen
(gas/ ånga/ aerosol/ partiklar), som kan uppstå vid hanteringen av produkten. Vid höga koncentrationer skall
andningsapparat användas.

Allmänna skydds- och hygienåtgärdar
Tvätta händer vid raster och efter arbetet. Använd hudvårdsprodukter efter arbetet.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Säkerhetsrelevant information
Fysisk form :
Färg:
Lukt:
Fövaras frostfritt
Smältpunkt/smältintervall :
Kokpunkt/kokintervall :
Flampunkt :
Tändningstemperatur :
Nedre explosionsgräns :
Övre explosionsgräns :
Ångtryck :
Densitet :
H20 löslighet :

( 1013 hPa )
( 1013 hPa )

<

>
<
( 20 °C )
( 20 °C )
( 20 °C )

Vätska
Blue
Karakteristisk
Nej
-30
180 - 190
75
207
1,1
14
0,037
0,945 - 0,955
Fullständigt blandbar

°C
°C
°C
°C
Vol-%
Vol-%
kPa
g/cm3

Sidan : 4 / 7
( SV / D )

Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning
(EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Produktnamn :
Bearbetningsdatum :
Tryckt :

9.2

POLYWASH 4000
29.01.2014
19-01-2015

Version (Omarbetning) :

101.0.1 (101.0.0)

Annan information
Ingen

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1

Reaktivitet

10.2

Kemisk stabilitet

10.3

Risken för farliga reaktioner

Ingen information finns.
Vid tillämpning av de rekommenderade föreskrifterna för lagring och hantering är produkten stabil (se kapitel 7).
Ingen Syra
10.4

Förhållanden som ska undvikas
Ingen information finns.

10.5

Oförenliga material

10.6

Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen Oxidationsmedel.
Termisk nedbrytning kan leda till frisättning av retande gaser och ångor. Koldioxid (CO2). Kväveoxider (NOx).

AVSNITT 11: Toxikologisk information
Enligt våra insikter ej hälsovådligt även vid långvarig kontakt.
11.1

Information om de toxikologiska effekterna
Akuta verkningar

11.2

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

11.3

Andra skadliga effekter

11.4

Ytterligare informationer

Ingen information finns.
Ingen information finns.
Ingen information finns.
Inordningen har företagits enligt preparatdirektivens (1999/45/EG) beräkningar. Toxikologiska data föreligger inte.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1

Toxicitet

12.2

Persistens och nedbrytbarhet

12.3

Bioackumuleringsförmåga

12.4

Rörligheten i jord

Ingen information finns.
Ingen information finns.
Ingen information finns.
Ingen information finns.
12.5

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ingen information finns.

12.6

Andra skadliga effekter

12.7

Ytterligare ekologiska tips

Ingen information finns.
Ingen

AVSNITT 13: Avfallshantering
Avlägsnas under iakttagelse av myndigheternas bestämmelser.
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Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshanteringen av produkten/förpackningen
Avfallskod / avfallsbeteckning enligt EAK / AVV
Avfallskod (91/689/EEG) : 11 01 11* Under beaktande av lokala officiella föreskrifter

13.2

Ytterligare informationer
Ingen

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

14.4

Förpackningsgrupp

14.5

Miljöfaror

14.6

Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods enligt transportreglerna
Ej farligt gods enligt transportreglerna
Ej farligt gods enligt transportreglerna
Ingen

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa
och miljö
Nationella föreskrifter
Technische Anleitung Luft (TA-Luft)
Viktandel (Siffra 5.2.5. I) : < 5 %
Klass av hot mot vatten (WGK)
Klass) : 1 (Svagt vattenskadlig) Klassificering enligt VwVwS

Internationella föreskrifter
Denna produkt innehåller max.: 955 g/l VOC
15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning
För denna blandningen har det inte utformats en Kemikaliesäkerhetsbedöming.

AVSNITT 16: Annan information
16.1

Hänvisningar på ändring(ar)

16.2

Förkortningar och akronymer

07. Information om lagring i gemensamma lagerutrymme - Klassificering vid lagring
För förkortningar och akronymer se: ECHA:s vägledning om informationskrav och kemisk säkerhetsbedömning, kapitel
R.20 (Tabell över termer och förkortningar).
16.3

Viktiga litteraturreferenser och datakällor

16.5

Ordalydelse av R-meningar (Nummer och fulltext)

16.6

Råd om utbildning

16.7

Ytterligare informationer

Ingen
Ingen
Ingen
Arbetsförhållandena hos användaren undandrar sig emellertid vår kännedom och kontroll. Användaren är ansvarig för
att alla nödvändiga lagbestämmelser följs. Uppgifterna stöder sig på dagens kunskapsnivå, de utgör dock ingen garanti
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för produktegenskaper och motiverar inte något kontraktsenligt rättsförhållande.
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.
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