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1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 

Produktens varumärke: PREPAC™ 1701 

Tillverkare/leverantör: BALDWIN JIMEK AB 
 P.O. Box 14 
 232 21 ARLÖV, Sverige 
 Telefon: +46 - 40 43 98 00 
  

Ämnets användningsområde: Tvättvätska för offset tryckpressar 

Närmare upplysningar kan inhämtas från: bjm-info@baldwintech.com 

Telefonnummer för nödsituationer: TU-München Toxikologische Abteilung +49(0) 89 19 240 

2. FARLIGA EGENSKAPER 

Klassificering av ämnet eller blandningen  
Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG eller direktiv 1999/45/EG:  
Xn; Hälsoskadlig 

R65: Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
R66: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 

Information beträffande risker för människa och miljö:  
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för det "Allmänna 
klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.  
Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit (hudinflammation) uppstå på grund av 
lösningsmedlets avfettande verkan.  
Klassificeringssystem: Klassificeringen motsvarar gällande EG-listor, men har kompletterats 
med uppgifter ur facklitteratur. 

Märkningsuppgifter  
Märkning enligt EEC-riktlinjer:  
Produkten har klassificerats och märkts enligt EU-riktlinjer / Förordningen om farliga ämnen 
(GefStoffV). 

Bokstavskod och färgbeteckning för produkten:  

   
Riskbestämmande komponenter för etikettering:  
Blandning av kolväten, fri från aromater  

Riskfraser:  
65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud med hudsprickor.  

Skyddsfraser:  
23 Undvik inandning av ånga  
24 Undvik kontakt med huden   
62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning, kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller 
etiketten.  

Xn Hälsoskadlig 
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Andra faror  
Resultat av PBT-och vPvB-bedömning  
PBT: Ej tillämpligt  
vPvB: Ej tillämpligt 

3. SAMMANSÄTTNING / KOMPONENTER 

Kemisk karaktär: Blandning 

Beskrivning: Blandning bestående av nedan listade ämnen med ofarliga tillsatser.  

 Mängd CAS-Nr Riskfraser    

Fiberduk: 

Fibrer av pappersmassa 55 % Ej tillämplig Ej tillämplig 

Polyetentereftalat  45 % 25038-59-9 Ej tillämplig 
(polyester)   

Farliga komponenter i tvättvätska:   

Destillat (petroleum, vätebehandlad lätt)      60-80% 64742-47-8  Xn; R65-66 

    Asp. Tox. 1, H304 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  
Efter inandning: Tillförsel av friskluft, kontakta läkare vid besvär.  
Efter kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.  
Efter kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.  
Efter förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.  

Information för läkare  
De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:  
Ingen ytterligare relevant information.  
Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs: Ingen ytterligare relevant information.  
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5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

Lämpliga släckningsmedel: CO2, sand, släckningspulver. Använd inte vatten.  
Använd brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.  
Olämpliga av säkerhetsskäl släckningsmedel: Vatten med full stråle.  
Särskilda faror som ämnen eller blandningar: Inga ytterligare relevant information.  

Råd för brandbekämpningspersonal  
Skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.  

Fiberduk: 
I tillräcklig syremängd är förbränningsprodukterna koldioxid och vatten. I otillräcklig syremängd 
produceras vissa gaser inklusive kolmonoxid (CO). 

 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: Erfordras ej.  

Miljöskyddsåtgärder: Tillåt inte utsläpp i avlopp/ytvatten eller grundvatten.  

Metoder och material för inneslutning och sanering:  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, 
sågspån).  
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
Sörj för god ventilation.  

Hänvisning till andra avsnitt:  
Se avsnitt 7 för information om säker hantering.  
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.  
Se avsnitt 13 för destruktion information.  

 

  

7. HANTERING OCH LAGRING 

Hantering  
Anvisningar för säker hantering:  
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.  
Undvik kontakt med ögonen och huden.  
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.  
Ta omedelbart av nedsmutsade, indränkta kläder.  
Ät eller drick inte under arbetet.  

Information om brand - och explosionsskydd:  
Håll vätskan åtskild från antändningskällor - rök ej.  
Skydda mot elektrostatisk uppladdning.  
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Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
Förvaring:  
Krav på lagerutrymmen och behållare:  
Förvaras endast i originalemballage.  
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.  
Den använda PREPAC-duken bör förvaras i en sluten behållare. 

Information om lagring i ett gemensamt lager: Erfordras ej.  
 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD 

Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:  
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.  

Kontroll parametrar  
Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:  
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden 
som skall övervakas.  

Ytterligare hänvisningar: De vid utarbetningen gällande listorna har använts som grund.  

Begränsning av exponeringen  
Personlig skyddsutrustning:  
Andningsskydd: Ej nödvändigt om lokalen är väl ventilerad. 
Handskydd: Skyddshandskar.  
Skyddshandskarna som används måste vara i enlighet med specifikationerna i EU-direktiv    
89/686/EEC och standarden EN 374.  
Handskmaterial:  
Använd kemikalieresistenta handskar. I fall av upprepad kontakt kan handskar gjorda av 
materialet: nitril gummi (tjocklek> 0,38 mm, genombrottstid> 480 min) användas.  
Som stänkskydd används handskar av följande material:  
för intermittent stänkskydd kan handskar med genombrotts > 60 min. användas.  
Olämpliga är handskar av följande material: Naturgummi, NR  

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier 
och varierar från tillverkare till tillverkare.  Då produkten är en beredning av flera komponenter 
kan handskmaterialets resistens inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före 
användningen.  

 Ögonskydd: Skyddsglasögon.  

 Kroppsskydd: Skyddskläder. 
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9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Form:          Fiberduk och vätska 

Färg:          Vit duk/gul vätska 

Lukt:          Karakteristisk 

pH-värde:        Ej bestämt 

Smältpunkt:       Ej bestämd 
Kokpunkt:        Ej bestämd 

Flampunkt:        104°C   

Lättantändlighet (fast, gas):  Ej tillämpbar 

Antändningstemperatur:    Ej bestämd 

Sönderdelningstemperatur:  Ej bestämd 

Självantändning:     Produkten är ej självantändande 

Explosionsfara:      Produkten är ej explosiv. 

Ångtryck:        Ej bestämt 

Densitet:         0,826 g/cm3 (20°C) 

Löslighet i vatten (25°C):   Delvis blandbar 

Viskositet (20°C):      Ej bestämd 

VOC (EG)       0,00% 

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

Termisk sönderdelning/förhållanden som bör undvikas:  
 Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.  
Fiberduk: Temperaturer över 200 °C orsakar nedbrytning i närvaro av syre. 

 Risken för farliga reaktioner: Inga farliga reaktioner är kända.  
 Förhållanden som skall undvikas: Ingen ytterligare relevant information.  
 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information.  
 Farliga sönderdelningsprodukter: Kolmonoxid och koldioxid. 
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11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

Information om de toxikologiska effekter  
Akut toxicitet:  
Primär irritation:  
på huden: Ingen irritationsrisk.  
i ögat: Ingen irritationsrisk.  
Sensibilisering: Ingen sensibiliseringseffekt känd.  
Ytterligare toxikologiska hänvisningar: Produkten medför följande risker enligt 
beräkningsmetoden i ”Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar” i den senaste versionen:  
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  

12. EKOLOGISK INFORMATION 

Toxicitet  
Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information.  
Ytterligare ekologisk information:  
Allmänna hänvisningar: Vattenföroreningsklass 1 (tysk förordning) (Självutvärdering): liten risk 
för vattenförorening.  Låt inte outspädd produkt eller större mängder nå grundvatten, vattendrag 
eller i avloppsnätet.  
Resultat av PBT-och vPvB-bedömning  
PBT: Ej tillämpligt  
vPvB: Ej tillämpligt  

13. INDIKATIONER FÖR AVFALLSHANTERING 

Hantering av använd PREPAC-duk: 

Europeiska avfallskatalogen/EWC: Avfallstyp nyckel nr: 08 03 99 (använd PREPAC-duk inklusive 
bläck och pappersdamm). 

Avfallstyp namn: Ej på annat sätt specificerat avfall, ej härdat. 

Produkt: 

Speciell avfallshantering nödvändig, t.ex. passande förbränning i enlighet med lokala 
bestämmelser. 

Efter lämplig förbränning väntas endast H2O och CO2 som förbränningsprodukter. 

Behållare eller använda paket skall tömmas så mycket som möjligt; de kan sedan lämnas till 
återvinning efter noggrann rengöring 
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14. TRANSPORT INFORMATION 

Vägtransport ADR/RID (gränsöverskridande) 
ADR/RID Klass: - 
Sjötransport IMDG: 
IMDG Klass: - 
Marine pollutant: Nej 
Flygtransport ICAO-TI och IATA-DGR: 
ICAO/IATA Klass: - 

Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ej tillämpligt 
 

15. FÖRESKRIFTER 

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Bedömning har ej genomförts. 

 

16. ÖVRIG INFORMATION 

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. Dock skall detta inte utgöra en garanti för 
produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.  

 

Relevanta fraser  

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  

 

Uppdateringar 
Data ändrade gentemot föregående version markeras med lodräta streck i högermarginalen. 


