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I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II – Sverige 

 
 

SÄKERHETSDATABLAD 
LINOLJA KOKT 

                                                                                                   
                                                                                                                Utfärdat: 2012-10-29, Version 1 
1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget företaget 
 
1.1 Produktbeteckning 
      Handelsnamn: Linolja kokt 
      Synonymer:  
      CAS- nummer: 8001-26-1 
      Indexnummer:  
     EG- nummer: 232-278-6 
       
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som   
      som det avråds från. 
      Identifierade användningar: Ytskydd av trä, färgtillverkning, blandning med trätjära m.m. 
 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet.  
 
      Leverantör: Färghandelskompaniet 

Akzo Nobel Decorative Coatings, 
Staffanstorpsvägen 50, 
205 17 Malmö, Sverige, 
Tel.: 040 - 35 50 00 
Fax.: 040 - 35 52 23 
Internet: www.fhk.se 

 
e-mailadress: HSE.SE@akzonobel.com 

 
 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer.  
 
                    Giftinformationscentralen: akut 112 (dygnet runt) 
                                                      08-33 12 31 (dagtid) 
               

2. Farliga egenskaper 
 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
      Klassificering (EG 1271/2008) 
     
     Ej klassificerad 
 
        
2.2 Märkningsuppgifter  
      
      Ej märkningspliktigt 
 
2.3 Andra faror 

 

Risk för självantändning i kontakt med textilier, trassel, sågspån etc. 
  

Andra faror som inte 
orsakar klassificering:  
 

http://www.fhk.se/
mailto:HSE.SE@akzonobel.com
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3. Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.1 Ämnen  
 
Handelsnamn:  Linolja kokt 100% 
CAS-nr:  8001-26-1 
EG Index-Nr:    
EG nr:  232-278-6 
 
4. Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen. 
 
      Inandning:  
      Frisk luft, värme och vila. 
      Hudkontakt:  
      Tvätta med rikliga mängder med Tvål och vatten.  
   
      Ögonkontakt:  
       Avlägsna eventuella kontaktlinser. Spola genast ögonen rikligt med vatten. Håll ögonlocken  
       brett isär. Kontakta ögonläkare vid bestående besvär. 
       Förtäring:    
       Skölj munnen. Framkalla ej kräkning. Sök läkare om större mängd förtärts. 
 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. 
       
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling son eventuellt   
      krävs:  
      Inga uppgifter tillgängliga 
 

5. Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1 Släckmedel: 
Lämpliga släckmedel:  
Skum, pulver eller koldioxid. 
 
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra: 
      Särskilda risker: 
      Risk för självantändning. Nedstänkta och indränkta textilier skall slängas i kärl med lock. 
  
 
5.3 Råd till bekämpningspersonal. 
      Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. 
 
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer: 
      Sörj för god ventilation. 
 
6.2 Miljöskyddsåtgärder: 
     Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. 
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering: 
      Sörj för god ventilation och begränsa spillet. Avlägsna alla antändningskällor. Får inte komma i   
       avlopp. Mindre mängd spill sugs lämpligen upp med  torr sand, jord, vermikulit. Spill samlas upp i   
      täta behållare  och lämnas för destruktion enligt lokala föreskrifter. 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt: 
   Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet. 
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7. Hantering och lagring 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering: 
      Sörj för god ventilation. Undvik spill och nedstänk av textiler m.m. 
 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet: 
       Förvaras svalt i tätsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Undvik kontakt med 
       organiskt materiel. 
 
7.3 Specifik slutanvändning: 
     Identifierad användning för denna produkt anges i avsnitt 1.2 
 
8. Begränsning av exponering/Personligt skydd 
8.1 Kontrollparametrar 
 
      DNEL / PNEC 
      Inga uppgifter tillgängliga. 
 
8,2 Begränsning av exponering. 
     Skyddsutrustning. 
     Ögonskydd: Använd godkända skyddsglasögon.  
     Andningsskydd: Sörj för god ventilation. Andningsskydd behövs normalt inte.   
      Handskydd: Skyddshandskar skall användas vid risk för stänk eller direktkontakt. 
      Hygieniska åtgärder: Tvätta händerna efter användning. 
                                              
 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. 
 
Aggregationstillstånd:  Vätska. 
Färg:  Gulbrun . 
Lukt:  Karakteristisk  
Löslig i vatten: Olöslig i vatten 
Löslig i organiska: 
Lösningsmedel: Lösligt och blandbar med flera organiska lösningsmedel. 
Initial kokpunkt och 
Kokpunktsintervall: >350°C 
Densitet:  0,930 
Flampunkt:  150° C,  
 
9.2 Annan information. 
 
  
 
10. Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet. 
        Stabil vid normal hantering. Risk för självantändning.   
10.2 Kemisk Stabilitet. 
  
10.3 Risken för farliga reaktioner. 
        Inga vid normala förhållanden. Risk för självantändning i kontakt med textilier, trassel,  
        sågspån etc. 
  
10.4 Förhållanden som skall undvikas. 
       Kontakt med textilier, trassel, sågspån etc. 
                                                  
10.5 Oförenliga material. 
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10.6 Farliga sönderdelningsprodukter. 
 
 
11. Toxikologisk information 
 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna. 
 
      Förtäring: Kan ha laxerande verkan vid förtäring.  
  Hudkontakt: Upprepad eller långvarig kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Ögonkontakt: Kan irritera ögonen. 
  
12. Ekologisk information 
. 
12.1 Toxicitet. 
 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 
 
12.4 Rörlighet i jord: 
 
12.5 Resultat av PBT och vPvB-bedömning: 
       Ämnet anses varken vara persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT) 
 
12.6 Andra skadliga effekter: 
        Produkten är inte giftig eller skadlig för miljön. 
 

13. Avfallshantering 
 
Allmän information 
Indränkta och nedstänkta textilier trassel m.m. skall kastas i slutna behållare. 
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder. 
         Spill och avfall hanteras enligt de regler som utarbetats av lokala myndigheter. 
 
14. Transportinformation 
 
14.1 UN-nummer: 
       Inte klassificerat som farligt gods enligt ADR. 
 
14,2 Officiell Transportbenämning:        
 
14.3 Faroklass för transport: 
 
14.4 Förpackningsgrupp: 
 
14.5 Miljöfaror: 
Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne: 
  
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder: 
  
15. Gällande föreskrifter 
 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö. 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (REACH) inrättade av en 
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/¤%/EG och upphävande av rådets förordning 
(EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 
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kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG med ändringar. 
 
15,2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: 
16. Övrig information 
 
Säkerhetsdatabladet är utarbetat efter den information som vi erhållit från våra leverantörer. 
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