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1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Kemikalienamn Mobil Synthetic Chain Aerosol

Omarbetad 2010-10-18

Nödtelefon Akuta förgiftningsfall: 08-331231 (GIC),  Alternativt: 112 (SOS Alarm)

Producent, importör G A Lindberg ChemTech AB

Box 6044

164 06 Kista

Telefon:  08-703 02 00  Fax:  08-703 02 48

sdb@galindberg.seE-post

SwedenLand

www.galindberg.seInternet

Kristoffer KarströmAnsvarig

Internkod 1451

Användning Smörjmedel i aerosolform.

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler

Beskrivning Extremt brandfarligt.  Produkten kan avge lättantändliga ångor som om de ackumuleras kan antändas 

och/eller explodera vid gnistbildning. Materialet kan ackumulera statisk laddning, vilket kan ge 

upphov till antändande elektriska gnistor. 

 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.  Kan verka irriterande på ögon, näsa, hals och 

lungor.  Kan påverka centrala nervsystemet.  Kvävningsrisk - om det ackumuleras till koncentrationer 

som minskar syret till under säkra andningsnivåer.   

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Beståndsdel Einecs nr RiskfraserFarokodCAS nr Vikt-%

68476-85-7270-704-2 12(***)55-65Gasol F+

64742-49-0265-151-9 11-38-65-67-51/53 (**)10-20Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt Xn,F,N

110-54-3203-777-6 11-38-48/20-62-65-67-51-

53

0,1-1n-hexan Xn,F,N

Kodförklaring E=Explosivt, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, T+=Mycket Giftig, 

T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, Xn(R42)Xi(R43)=Allergiframkallande, 

T(R45, R49),Xn(R40)=Cancerframkallande, T(R46),Xn(R68)=Mutagen, T(R60,R61), Xn(R62,R63)

=Reproduktionstoxisk, N=Miljöfarlig. Förklaring till relevanta riskfraser finns under rubrik 16.

Ingredienskommentar ** Ämnet skall ej, enligt EU-föreskrifter och KIFS 2005:5 (anmärkning J och P), klassificeras som 

cancerframkallande då det innehåller mindre än 0,1% (vikt/vikt) bensen.

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Flytta påverkad person till frisk luft. Personer som ger hjälp åt skadad person skall undvika att själva 

exponeras och vid risk för exponering använda lämpligt andningsskydd. Sök omedelbart läkare vid 

irritation i luftvägarna, yrsel, illamående eller medvetslöshet. Lägg medvetslös person i framstupa 

sidoläge och håll varm. Vid andningsstillestånd, använd tekniskt hjälpmedel eller ge konstgjord 

andning.

Tvätta med tvål och mycket vatten.Hud
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Håll ögonlocken brett isär och skölj omedelbart med tempererat vatten i flera minuter. Avlägsna 

eventuella kontaktlinser.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögon

Förtäring av sprayprodukter osannolik.  

Om förtäring ändå sker, framkalla ej kräkning. Drick mjölk eller grädde om det finns snabbt 

tillgängligt, annars vatten. Sluta om den drabbade känner sig illamående eftersom kräkning kan vara 

farligt. Kontakta läkare.

Förtäring

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel Kolsyra, skum, pulver eller fint spritsvatten.  Vatten kan användas för att kyla behållare som 

exponerats för eld.

Olämpliga släckmedel Använd inte vattenstråle med högt tryck eftersom den kan splittra och sprida elden.

Brand/explosions risker Extremt brandfarligt.  Ångor är tyngre än luft och kan spridas i marknivå till gnistbildande källor.  

Vid en brand kan aerosolflaskor som brister pga. tryckhöjning skjutas iväg med hög hastighet.

Vid brand utvecklas koloxider, kväveoxider och spår av ofullständigt förbrända kolföreningar.

Skyddsutrustning för 

brandmän

Brandmän skall bära tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och full utrustning.

Annan information Förhindra att material från brandsläckning, eller utspädning rinner ned i vattendrag, avlopp eller 

dricksvattenstäkter.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Ventilera området väl.  Kontakta utryckningspersonal vid större utsläpp.  Undvik direktkontakt.  

Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8.

Personliga skyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda miljön Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.  Informera myndigheterna om större spill har 

kommit ned i avlopp eller vattendrag eller har förorenat mark eller växtlighet.

Saneringsmetoder Förhindra fortsatt utsläpp iakttagande normala försiktighetsåtgärder.    

Använd vattenspray för att minska ångorna eller avleda drivande ångmoln. Rikta ej vatten mot spill 

eller mot läckagekällan.  Vidrör ej spill av materialet och gå inte genom det.  

Förhindra att materialet når vattendrag, avlopp, källare eller trånga utrymme.  Om möjligt, vänd 

läckande förpackningar så att gas avges och vätskan stannar kvar. Låt inte avrinningsvatten komma i 

kontakt med spillet.  Ventilera området.  Låt materialet avdunsta. 

Dessa rekommendationer är baserade på normala förhållanden, andra hänsyn kan behöva tas pga 

stark vind, extremt höga/låga temperaturer etc. Det är alltid gällande myndighet 

(Räddningsverket/kommunala miljöskyddskontoret/kustbevakningen) som tar slutgiltigt avgörande 

om korrekt åtgärd i det enskilda fallet.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering Undvik inandning av ånga och dimma. Rök ej och spraya inte nära en öppen låga eller annan 

antändningskälla.  Undvik temperaturer över flampunkten, öppna lågor, gnistor och statisk 

elektricitet. Produkten kan ackumulera statisk elektricitet, vilket kan orsaka en elektrisk gnista 

(antändningskälla) Får ej punkteras.  Använd jordad och explosionsskyddad utrustning.  Sörj för god 

ventilation.  Hantera och öppna behållare försiktigt.

Föreskrifter lagring Förvaras svalt och torrt på väl ventilerad plats.   Hålls åtskillt från öppen låga, heta ytor och andra 

antändningskällor.

För hantering av vätska där flampunkten inte överstiger 100° C krävs tillstånd i enlighet med SÄIFS 

1995:3. Vanligen söks tillståndet samtidigt med bygglovet hos byggnadsnämnden i kommunen.  

Brandfarlig vätska klass 1 enligt SRVFS 2005:10.

Annan information

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

Beståndsdel CAS nr Anm.Typmg/m3 ppm

Nivågränsvärde

mg/m3 ppm År

Korttidsvärde

Einecs nr

Gasol 768476-85-7 NGV1000270-704-2

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt 764742-49-0 NGV800 200265-151-9

n-hexan 110-54-3 90 25 180 50203-777-6
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Gränsvärden anmärkning 7: Rekommendation.  

När oljedimma inkl.oljerök kan uppstå gäller följande gränsvärde: NGV 1 mg/m3 - KTV 3 mg/m3 

(AFS 2005:17).  

Rekommenderade mät- och övervakningsmetoder för halter i inandningsluft kan fås av 

Arbetsmiljöverket. Se deras allmänna råd i AFS 2005:17. Standard SS-EN689 (Arbetsplatsluft).

Sörj för god ventilation.Förebyggande åtgärder

Andningsskydd Normalt ej nödvändigt vid arbete i väl ventilerat område.  

Vid höga koncentrationer skall frisklufts- eller tryckluftsapparat användas.

Ögonskydd Skyddsglasögon med sidoskärmar bör användas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Skyddshandskar Normalt behöver handskar ej användas.  

Om det behövs för att undvika långvarig eller upprepad hudkontakt rekomenderas dock användande 

av skyddskräm eller skyddshandskar.

Skyddskläder Arbetskläder.  Använd ej nedstänkta kläder och skor.

Tillämpa god industrihygien.  Tvätta händerna efter hantering, särskilt före intag av måltid, dryck 

eller rökning.

Annan information

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Kondenserad vätska/gasForm/tillstånd

Lukt Petroleum / Lösningsmedel

Kokpunkt <35 °C

0,89 g/cm³ vid 15 °CDensitet

1,6% - 8,4%Explosionsgränser

FörsumbarLöslighet vatten

Flampunkt -49 °C

VOC: 70%

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil under normala förhållanden.  Undvik stark uppvärmning, öppen låga, ackumulerad statisk 

elektricitet, direkt solljus och andra antändningskällor.

Förhållanden som skall 

undvikas

Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel

Farliga sönderdelnings- 

produkter

Vid brand utvecklas koloxider, kväveoxider och spår av ofullständigt förbrända kolföreningar.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Inandning Förhöjd temperatur och mekanisk påverkan kan bilda ångor, dimma eller rök som kan vara 

irriterande för ögon, näsa, hals eller lungor.

Hud Normalt förväntas inga skadliga effekter.

Ögon Stänk i ögonen kan ge lätt övergående irritation.

Förtäring Normalt förväntas inga skadliga effekter.

Kroniska effekter Upprepad och/eller långvarig exponering kan orsaka hud- och ögon irritation samt irritera 

luftvägarna.

N-HEXAN:  Långvarig och/eller upprepad exponering för n-hexan kan orsaka progressiv och 

potentiellt oåterkallelig skada på det perifera nervsystemet ( fingrar, fötter, armar, ben, o.s.v.). 

Exponering av n-hexan tillsammans med metyletylketon (MEK) eller metylisobutylketon (MIBK) 

kan öka  risken för negativa effekter av n-hexan på det perifera nervsystemet.  n-hexan  har visat sig 

orsaka skador på testiklarna  vid höga doser på råttor. Huruvida denna effekt är relevant för 

människor är okänt.

Sensibilisering Har ej visat sensibiliserande egenskaper vid tester.

Cancer Syntetisk basolja: Ej mutagent eller gentoxiskt.

LD50 Oral ( råtta ) >2000 mg/kg

LD50 Dermal ( kanin ) >2000 mg/kg

LC50 Inandning ( råtta ) >5000 mg/m3

12. EKOLOGISK INFORMATION
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Beståndsdel CAS nrEinecs nr LC50 EC50 IC50 Log Pow BCF BOD5/COD

Toxicitet och bioackumulering:

n-hexan 110-54-3203-777-6 48h. Daphnia: 2.1 

mg/L

96h. Fisk: 2.5mg/L 72h. Alg: 

0.3mg/L

4.11 199.53

Ekotoxicitet Skadlig för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  Se till att 

produkten inte kommer ut i avlopp eller vattendrag.

Vissa lättflyktiga komponenter kommer att snabbt att evaporera och fördelas till luftfasen. Övriga 

komponenter förväntas att initialt bilda en ytfilm och migrera från vatten till land och sediment.

Rörlighet

Förväntas vara potentiellt nedbrytbart. 

De lättflyktiga komponenterna sönderfaller snabbt i atmosfären genom abiotisk oxidation.

Persistens och nedbrytbarhet

13. AVFALLSHANTERING

Innehåll under tryck. Får ej punkteras.  Materialet får ej brännas.

Detta avfall skall hanteras som farligt avfall i enlighet med avfallsförordningen SFS 2001:1063, 

såvida inte undantag ges i nämnda förordning.  

Disponera i enlighet med lokala bestämmelser.  För instruktioner om hur avfall från denna produkt 

ska bortföras - kontakta din kommuns miljöförvaltning eller renhållningskontor.

Generellt

Avfallsgrupp Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan 

användningsspecifika. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med 

myndigheterna som handhar avfall.  

Rekommendation. EWC kod: 16 05 04 - Gaser i tryckbehållare (även haloner) som innehåller farliga 

ämnen.

Emballage Bortföras enligt föreskrift. Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med 

myndigheterna som handhar avfall.  

Tomma förpackningar kan innehålla rester och vara farliga. Man får inte trycksätta, skära, svetsa, 

löda, borra, slipa eller utsätta förpackningar för värme, eld, gnistor, statisk elektricitet eller andra 

antändningskällor; förpackningen kan explodera och orsaka skada eller dödsfall. Försök inte att fylla 

på eller rengöra behållare eftersom det är svårt att avlägsna rester. Fat skall tömmas enligt 

anvisningar, och utan dröjsmål lämnas till certifierat företag. Alla tomförpackningar skall hanteras på 

ett miljöriktigt sätt enligt gällande lagar och bestämmelser.  

G A Lindberg Chemtech AB är anslutet till REPA. Vi betalar förpackningsavgifter och tar därmed 

vårt producentansvar för återvinning av förpackningar.

Information om var du finner närmaste återvinningsstation finns på www.ftiab.se.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN nummer 1950

Etikett 2.1

ADR/RID- Klass 2

ADR/RID- Klass Kod 5F

ADR/RID- Begr. mängder LQ2

AEROSOLER, brandfarligaADR/RID- benämning

IMDG- Klass 2

IMDG- marine pollutant nej

IMDG- EmS F-D,S-U

IMDG- limited quantities 1L

Flampunkt -49 °C

IMDG- Proper sh. name AEROSOLER

2IATA- klass

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
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Farosymboler

Nafta (petroleum), vätebehandlad lätt  10-20,   Gasol  55-65,   N-hexan  0,1-1Ämnen på etiketten

Riskfraser R-12 Extremt brandfarligt. 

R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

R-52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Skyddsfraser S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S-16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S-23 Undvik inandning av spray/ånga

S-29 Töm ej i avloppet. 

S-51 Sörj för god ventilation.

Annan information Endast för industriellt bruk.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser angivna 

i sektion 3

R-11 Mycket brandfarligt.

R-12 Extremt brandfarligt.

R-38 Irriterar huden.

R-48/20 Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.

R-62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.

R-51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

R-65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R-67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Källor Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med Reach (EG) Nr 1907/2006, KIFS 2005:7, KIFS 

2007:5, KIFS 2008:2, Rådets direktiv 67/548/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 

1999/45/EG, Kommissionens direktiv 2001/58/EG och relevanta ändringar, tillämpningar av 

lagstiftning samt regleringar och bestämmelser om klassificering, förpackning och märkning av 

farliga ämnen och beredningar.

Generella uppgifter Denna information gäller endast ovannämnda produkt och behöver ej nödvändigtvis vara gällande 

om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan process. 

Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig och ges i god tro, men utan garanti. 

Det åligger användaren att förvissa sig om informationen är relevant och fullständig när det gäller 

hans egen användning av denna produkt.

Utgiven första gång 2008-04-29

2008-04-29Ersätter

Utskriftsdatum 2010-10-18

---  SÄKERHETSDATABLAD enligt EC-regulations 1907/2006, direktiv 67/548/EEC(2006/121/EC), 99/45 EC  ---
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