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Artikelnummer: 8140, 8141 och 8142
Beskrivning:

Colad Anti-Dust

1.Namn på leverantör
Adress:
Postnummer/ Postort:
Telefonnummer:
Faxnummer:
Telefonnummer i nödsituation:

E.M.M. International BV
Marsweg 59
NL- 8013 PE ZWOLLE
+31-38-4676600
+31-38-4676699
+31-38-4676600

I nödsituation efter arbetstid:

Ring 112

2. Risker
Utförlig beskrivning av riskfraser listas under punkt 15.
Denna product är inte klassificerad I enlighet med EEC Directive 1999/45/EC, 2001/59/EC och 2006/8/EC
3. Sammansättning
Produktnamn: Colad Anti-Dust
Kemikalier:
Etylen, glykol, monobutyl och eter
CAS nummer: 111-76-2
Vikt :
3,8%
Elincs nr :
203-905-0R
R-fraser :
20/21/22 and 36/38
R-fraser listas under punkt 16.
4. Första hjälpen
- Allmänt: Sök omgående läkarassistans vid minsta tvivel eller när symptomen kvarstår. Ge aldrig en
person som är medvetslös någonting via munnen.
- Inandning: Ta ut den/de drabbade I friska luften och håll dem varma och lugna. Om den drabbade inte
andas eller andas oregelbundet ge omgående andningshjälp. Ge inte mat eller vätska. Vid medvetslöshet
lägg personen stabilt och tillkalla omgående läkare.
- Ögonkontakt: Ta bort ev kontaktlinser, skölj rikligt med vatten I minst 10 minuter. Tillkalla läkare..
- Hudkontakt: Ta av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med vatten och tvål, använd därefter
hudrengöringsmedel. Använd inte lösningsmedel.
- Inmundigande: Tillkalla läkare omgående. Se till att den drabbade förblir lugn, framkalla inte kräkning.

5. Åtgärder vid brand
- Brandsläckare:
Vattendimma, alkoholbeständigt skum, pulversläckare och Co2.
Använd inte högtryck
- Farligt nedbrytning och förbränningsprodukter:
Brand med svart rök: Undvik kontakt med ev gaser då detta kan vara farligt för
din hälsa.
- Skyddsutrustning:
Andningsskydd kan krävas.
- Behållare utsatta för eld ska kylas ner med vatten.
GLÖM INTE:

Innehållet i brandsläckare får inte komma till vanligt avlopp eller ytvatten.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
- Personliga säkerhetsåtgärder: Andas inte in ångan, följ instruktionerna under punkt 7 och 8.
- Miljöskydd: Förhindra att produkten kommer ut i avloppssystem, arbetsgropar och källare. Valla vid
behov, absorbera med torr jord, sand eller annat icke brännbart material.
Produkten får inte komma ut I avloppsnätet, ytvatten eller grundvattnet.
- Städmetoder: Rengör med rengöringssystem, använd inte lösningsmedel. Informera de lokala
myndigheterna om produkten kommer ut i avloppssystemet, grund- eller ytvattnet.
7. Hantering och förvaring.
Hantering:
- Ha produkten ordentligt försluten.
- Skydda mot värme, gnistor och öppen eld.
- Förvara produkten I ett välventilerat utrymme.
- Undvik kontakt med ögon och hud.
- Andas inte in ånga och dimma.
- Rök, ä teller drick inte i ett rum där denna produkt används.
- Se punkt 8 för personligt skydd.
- Använd inte tryck för att tömma behålalren.
- Dunken är inte en tryckbehållare.
- Förvara alltid produkten i behållare av samma typ och sammansättning som orginalbehållaren.
- Följ alltid reglerna avseende säkerhet och hälsa.
Förvaring:
- Förvara i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Förvara i välventilerad och frostfri lokal.
- Läs alltid på etiketten för ev kompletterande information.
- Förvara produkten i en temperatur mellan 5-30 grader Celsius i en välventilerad lokal och inte i direkt
anslutning till källor som kan orsaka gnistor eller direkt solljus.
- Undvik kontakt med oxidation, starkt bas eller starka syror.
- Rökning förbjuden.
- Förhindra åtkomst för icke-auktoriserad personal.
- Oöppna behållare ska förslutas ordentligt och förvaras upprätta för att undvika läckage.
Användning:
- Inga skärskilda.
8. Begränsning av exponering/personligt skydd
Tekniska anläggningar:
- Sörj för utsugsventilation eller andra tekniska åtgärder för att hålla luftburna koncentrationerna av ånga
under deras respektive gränsvärde för lukt.
- Om detta inte är möjligt använda en bra respirator.
Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Namn
Ethylen Glykol Monobutyl Eter MAC:

8 hours
Ppm
20

TWA
mg/m³
100

STEL
ppm
50

mg/m³
246

- Ytterligare information: De listor som gällde under sammanställningen har använts.
- Personlig skyddsutrustning:
- Andningsskydd: När personal arbetar över MAC-nivå, måste de använda ett godkänt andningsskydd.
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- Skydd av händer: Skyddshandskar (Sol-Vex typer) under lång exponering. Man kan också använda en
kräm, endast då det inte funnits någon tidigare kontakt med händerna.
- Ögonskydd: Skyddsglasögon med stänkskydd.
- Hud och kropp: Alla delar som har varit i kontakt med produkten bör tvättas mycket noggrant.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
- Form:
flytande
- Färg:
färglös
- Vattenlöslig:
100 %.
- pH:
7.2
- Flampunkt
-.
- Relativ densitet:
20 °C, 1,07 kg/dm³, Method: NEN-ISO 5325
- Ledande:
- Ångdensitet:
1
- Viskositet:
500-600 mPas Metod: Brookfield spindle 3 hastighet: 20
- Explosionsrisk:
10 Stabilitet och reaktivitet
- Stabilitet:
- Produkten är stabil när den används på rätt sätt (se punkt 7)
- När det utsätts för höga temperaturer finns kan uppstod farliga produkter som CO och CO2, rök och
kväveoxider.
- Undvik alla kontakter med oxidation material, starka grundläggande och starka syror för att undvika
exoterma reaktioner.
11. Toxikologisk information
Det finns inga tillgängliga data för själva produkten.
Produkten är klassificerad enligt Preparatdirektivet List 1999/45/EG, men innehåller inte några
sekretessbelagd föreningar. Lång eller upprepad exponering för produkten kan leda till minskat hudfett
(yt) vilket i sin tur kan leda till icke-allergiskt kontakteksem. Kan tränga in i huden.
Om vätskan kommer i ögonen kan detta orsaka irritation och irreparabla skador.
12. Ekologisk information
Det finns inga tillgängliga data för själva produkten.
Produkten får inte komma i kontakt med avloppsnätet, yt- eller grundvatten.
13. Instruktioner för rengöring
- Rengöringsmetod:
Om vätskan kommer i ögonen kan detta orsaka irritation och irreparabla skador.
Kasseras enligt gällande regler för kemiskt avfall.
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14. Transportklassificering
Denna produkt är inte klassificerad som farlig i enlighet med internationella transportlagar (ADR/RID,
IMDG och ICAO/IATA).
15. Gällande föreskrifter
Symbol:
Innehåller:
R- fraser: Denna produkt är inte klassificerad som farlig i enlighet med direktiv 1999/45/EG, 2001/59/EG
and 2006/8/EG
S- fraser:

16. Annan information
R-fraser från punkt 3:
R 20/21/22: Skadlig vid inandning, vid hudkontakt eller om den sväljs.
R 36/38: Irritation för oga och svalg.
Informationen är baserad på vår nuvarande kunskap. Detta utgör dock ingen garanti för specifika
produktegenskaper och gäller inte som ett juridiskt bindande dokument.
Lagringstid
Lagringstid vid oöppnad förpackning: 2 år
Created by :
E.M.M. International BV
Marsweg 59
8013 PE Zwolle
The Netherlands

Översatt av :
E.M.M. Sverige AB
Aminogatan 15D
431 53 Mölndal
Sverige
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