
Omarbetad  12/08/2011

Ersätter datum  28/04/2011

SÄKERHETSDATABLAD 
Premium Primers

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

                                                           
                                                           
AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Premium Primers

Internt Nr. A25000-25003

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från
Identifierade användningar Specialfärg

Användningar som det avråds 
från

Får ej hanteras i trånga utrymmen utan tillräcklig ventilation.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

AB Alfort & CronholmLeverantör
Box 110 43
161 11
Bromma
Sverige
T : 46(8) 802160
F : 46(8) 258580
kundservice@alfort.se
www.alfort.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - Giftinformation

                            
                            
AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) Xi;R36. F+;R12. R52/53, R66, R67.

Hälsofarliga effekter

I höga koncentrationer verkar ångor och sprutdimma förslöande och kan ge huvudvärk,  trötthet,  yrsel och illamående. 
Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem.  Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.
Miljöfarliga egenskaper

Produkten innehåller ett ämne som är skadligt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön.
Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper

Produkten är extremt brandfarlig och kan redan vid rumstemperatur avge ångor,  som bildar explosiva blandningar med luft. 
Vid stark uppvärmning bildas övertryck,  som kan leda till explosionsartad sprängning av förpackningen.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning

Irriterande Extremt brandfarligt

Riskfraser

R12 Extremt brandfarligt.

R36 Irriterar ögonen.

R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer,  kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön.
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R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Skyddsfraser

A1 Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer 
över +50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd 
behållare.

A2 Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

S23 Undvik inandning av ånga/dimma.

S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.

S26 Vid kontakt med ögonen,  spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare.

S29 Töm ej i avloppet.

S51 Sörj för god ventilation.

2.3 Andra faror

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

                                                     
                                                     
AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

ACETON 30-60%

CAS-nr: 67-64-1 EG nr.: 200-662-2

Klassificering (67/548/EEG)
F;R11 
Xi;R36
R66
R67

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 2 - H225
EUH066
Eye Irrit. 2 - H319
STOT Single 3 - H336

XYLEN 5-10%

CAS-nr: 1330-20-7 EG nr.: 215-535-7

Klassificering (67/548/EEG)
R10 
Xn;R20/21 
Xi;R38

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 3 - H226
Acute Tox. 4 - H312
Acute Tox. 4 - H332
Skin Irrit. 2 - H315

TITANDIOXID 1-5%

CAS-nr: 13463-67-7 EG nr.: 236-675-5

Klassificering (67/548/EEG)
Ej klassificerat.

Klassificering (EG 1272/2008)
Ej klassificerat.

BARIUMMETABORAT 1-5%

CAS-nr: 13701-59-2 EG nr.: 237-222-4

Klassificering (67/548/EEG)
Xn;R20/22.

Klassificering (EG 1272/2008)
Acute Tox. 4 - H302
Acute Tox. 4 - H332
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ISOBUTYLACETAT 1-5%

CAS-nr: 110-19-0 EG nr.: 203-745-1

Klassificering (67/548/EEG)
F;R11
R66

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 2 - H225
EUH066

MINERALTERPENTIN (<0.1 % BENZEN) 1-5%

CAS-nr: 8052-41-3 EG nr.: 232-489-3

Klassificering (67/548/EEG)
Xn;R65. 
N;R51/53.
R10,R66.

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 3 - H226
EUH066
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411

ETYLBENZEN 1-5%

CAS-nr: 100-41-4 EG nr.: 202-849-4

Klassificering (67/548/EEG)
F;R11 
Xn;R20

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 2 - H225
Acute Tox. 4 - H332

JÄRNOXID 1-5%

CAS-nr: 1309-37-1 EG nr.: 215-168-2

Klassificering (67/548/EEG)
Ej klassificerat.

Klassificering (EG 1272/2008)
Ej klassificerat.

CARBON BLACK < 1%

CAS-nr: 1333-86-4 EG nr.: 215-609-9

Klassificering (67/548/EEG)
Ej klassificerat.

Klassificering (EG 1272/2008)
Ej klassificerat.

ETANOL < 1%

CAS-nr: 64-17-5 EG nr.: 200-578-6

Klassificering (67/548/EEG)
F;R11

Klassificering (EG 1272/2008)
Flam. Liq. 2 - H225

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

                                     
                                     
AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Flytta genast den skadade till frisk luft.  Lägg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna är fria.  
Håll den skadade varm och i vila. Kontakta omedelbart läkare!
Förtäring

Skölj munnen omedelbart - frisk luft.  Framkalla inte kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
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Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ögonkontakt

Stänk i ögonen: Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.  Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken 
brett isär.  Fortsätt att skölja i minst 15 minuter.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmän information

Svårighetsgraden av de beskrivna symptom varierar beroende av koncentrationen och exponeringstid.

Inandning

Ångor kan ge huvudvärk,  trötthet,  yrsel och illamående. Organiska lösningsmedel kan vid massiv exponering påverka 
centrala nervsystemet och medföra yrsel och berusning,  och vid mycket höga koncentrationer medvetslöshet och död.
Förtäring

På grund av detta materials fysiska karaktär är förtäring osannolik. Kan orsaka illamående,  huvudvärk,  yrsel och 
berusning.
Hudkontakt

Långvarig eller upprepad hudkontakt kan leda till rodnad,  klåda,  irritation och eksem/sprickbildningar.

Ögonkontakt

Irriterar ögon och slemhinnor.

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

Ej relevant.

                                  
                                  
AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Vid brandsläckning använd skum,  kolsyra,  pulver eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor.

Risker Vid Brand

Aerosolbehållare kan explodera vid brand.  Produkten är extremt brandfarlig och kan redan vid rumstemperatur avge ångor,  
som bildar explosiva blandningar med luft. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken.
Särskilda risker

Tryckbehållare: Får inte utsättas för temperaturer över 50°C.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Aerosolburkar,  som utsätts för värme nedkyls med vatten och avlägsnas från brandplatsen,  om detta kan ske utan risk. 
Använd vattensprej för att slå ned ångor.
Skyddsutrustning för brandbekämpnings-personal

Använd skyddsdräkt. Vid brandsläckning skall andningsskydd med lufttillförsel användas.

                                          
                                          
AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Släck alla antändningskällor. Undvik gnistor,  flammor,  rök och värme. Ventilera väl.  Undvik inandning av ångor och 
sprutdimma. Vid otillräcklig ventilation: Använd lämpligt andningsskydd. Undvik kontakt med hud och ögon.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Exponering för vattenmiljön osannolik. Undvik utsläpp i avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sörj för god ventilation.  Rengör spillplatsen med oljeavrensande medel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning,  se punkt 8. Se i övrigt punkt 11 för ytterligare information om hälsorisk. Angående 
avfallshantering,  se punkt 13.
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AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Läs och följ tillverkarens anvisningar!  Under bearbetning och torkning avges lösningsmedelsångor.  Undvik inandning av 
ångor/sprutdimma. Skyddas från värme,  gnistor och öppen eld.  Vid sprutning mot öppen låga eller glödande material kan 
tryckbehållaren antändas.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Aerosolburkar: Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C.  Skyddas från värme,  gnistor och öppen eld.  
Förvaras svalt på väl ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvändning

Färg.

                                                      
                                                      
AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

STAND
ARD

Korttidsvärde (KTV)Nivågränsvärde (NGV)Namn Anm.

250  ppm 600  mg/m3AFS 500  ppm 1200  mg/m3ACETON

0,5  mg/m3AFSBARIUMMETABORAT  som Ba

3  mg/m3AFSCARBON BLACK

500  ppm 1000  mg/m3AFS 1000  ppm 1900  mg/m3ETANOL

50  ppm 200  mg/m3AFS 100  ppm 450  mg/m3ETYLBENZEN

100  ppm 500  mg/m3AFS 150  ppm 700  mg/m3ISOBUTYLACETAT

3,5  mg/m3AFSJÄRNOXID  som Fe

50  ppm 300  mg/m3AFS 100  ppm 600  mg/m3MINERALTERPENTIN (<0.1 % BENZEN)

5  mg/m3AFSTITANDIOXID

50  ppm 200  mg/m3AFS 100  ppm 450  mg/m3XYLEN  H

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

H =  Ämnet kan lätt upptas genom huden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

Andningsskydd

Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  Använd mask med:  Gasfilter till organiska ämnen.

Handskydd

Vid normal användning förväntas ingen hudirritation. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.  
Använd skyddshandskar av:  Butylgummi.  Nitrilgummi.  Vätskan kan tränga igenom handskarna. Byt därför ofta handskar.
Ögonskydd

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Hygieniska åtgärder

Ät,  drick eller rök inte under hanteringen. Tvätta genast förorenad hud med tvål och vatten.  Tvätta huden efter varje skift,  
före måltid,  rökning och toalettbesök.  Ta genast av alla förorenade kläder.
Termisk fara

Innehåller Petroleumgaser,  flytande Ämnet i flytande form kan ge frostskada.

                                            
                                            
AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
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9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd Aerosol.

Färg Flera färger.

Lukt Organiska lösningsmedel.

Löslighet i vatten kan inte blandas med vatten  Lösligt i: Organiska lösningsmedel.

Initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall

-42 °C - 0 °C @ 760 mm Hg

(petroleumgas)

Smältpunkt (°C)

Inte känt.

Tekniskt omöjligt.

Relativ densitet ~ 0.85

Ångdensitet (luft=1) >1

Flampunkt (°C) < -60°C CC (Stängd kopp)

(petroleumgas)

Tändpunkt (°C) ~ 450 °C

(petroleumgas)

Explosionsgräns, Nedre (%) 2 %

(petroleumgas)

Explosionsgräns, Övre (%) 10 %

(petroleumgas)

9.2 Annan information

Flyktighet Mycket lättflyktigt.

                                     
                                     
AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga speciella reaktivitetsrisici relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ej relevant.

Farlig Polymerisering

Polymeriserar inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Vid sprutning mot öppen låga eller glödande material kan tryckbehållaren antändas. Undvik värme,  flammor och andra 
antändningskällor.  Vid stark uppvärmning bildas övertryck,  som kan leda till explosionsartad sprängning av aerosolburken. 
Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.

10.5 Oförenliga material

Material Som Bör Undvikas

Starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normal rumstemperatur. Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller 
ångor.

                                   
                                   
AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Inandning

I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk,  trötthet,  yrsel och illamående.

Förtäring

Inga kända skadliga verkningar vid mängder som kan bli aktuella om produkten förtärs av misstag. Kan ge illamående vid 
förtäring.  Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor,  kräkningar och diarré.
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Hudkontakt

Vid normal användning förväntas ingen hudirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonkontakt

Irriterar ögonen.  Stänk och ånga kan ge irritation och sveda i ögonen.

Upptagsvägar

Inandning: Hud- och/eller ögonkontakt.

Målorgan

Ögon  Centrala nervsystemet (CNS)  Andningsorgan,  lungor

Namn XYLEN

Toxisk Dos 1, LD50 3523  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 >4200  mg/kg (dermal rabbit)

Toxisk Konc., LC50 6700  ppm/4h (inh-råtta)

Namn ETYLBENZEN

Toxisk Dos 1, LD50 3500  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 15400  mg/kg (dermal rabbit)

Toxisk Konc., LC50 4000  ppm/4h (inh-råtta)

Namn ACETON

Toxisk Dos 1, LD50 5800  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 20000  mg/kg (dermal rabbit)

Toxisk Konc., LC50 76  mg/l/4t (inh-råtta)

Namn ISOBUTYLACETAT

Toxisk Dos 1, LD50 13413  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Dos 2 - LD50 >17400  mg/kg (dermal rabbit)

Toxisk Konc., LC50 ~ 30   mg/l/4t (inh-råtta)

Namn TITANDIOXID

Toxisk Dos 1, LD50 >5000  mg/kg (oral-råtta)

Toxisk Konc., LC50 > 6.82  mg/l/4t (inh-råtta)

                                
                                
AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Produkten innehåller ett ämne som är giftigt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. Miljöfarlig vid utsläpp till vattendrag.  Undvik utsläpp till avlopp,  avloppsrör eller vattendrag.

12.1 Toxicitet

Akut Fisktoxicitet

Produkten innehåller ett ämne som är skadligt för vattenlevande organismer och som kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Nedbrytbarhet

Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar (VOC),  som avdunstar lätt från alla ytor. Flyktiga ämnen nedbryts i 
atmosfären på få dagar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Produkten innehåller inte ämnen som anses vara bioackumulativa.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet:

Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytor. Produkten innehåller lättflyktiga organiska föreningar 
(VOC),  som avdunstar lätt från alla ytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Ej relevant.
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Namn XYLEN

Fördelningskoefficient ( N-Okta 2.77-3.15

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 2.6 mg/L Oncorhyncus Mykiss

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) 1 mg/L (24 h) Daphnia magna

IC50, 72T, Alger, (mg/l) 4.36 mg/L Selenastrum capricornutum

Rörlighet

Flyktigt  Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor.

Bioackumulering

Bioackumuleras inte.

Namn ETYLBENZEN

Fördelningskoefficient ( N-Okta 3.6

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 4.2 mg/L Onchorhyncus mykiss

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) 1.8-2.4 mg/L Daphnia magna

IC50, 72T, Alger, (mg/l) 5.4 mg/L Selenastrum capricornutum

Rörlighet

Flyktigt  Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytor.

Bioackumulering

Bioackumuleras inte.

Nedbrytbarhet

Ämnet är lätt biologiskt nedbrytbart.

Namn ACETON

Fördelningskoefficient ( N-Okta - 0.24

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 5540 mg/L Oncorhyncus Mykiss (Rainbow Trout)

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) 12700 mg/L Daphnia Magna

IC50, 72T, Alger, (mg/l) 7000 mg/L Selenastrum capricornutum

Rörlighet

Mycket lättflyktigt. Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön.

Bioackumulering

Produkten är inte bioackumulerande.

Nedbrytbarhet

Produkten är lätt bionedbrytbar.

Namn ISOBUTYLACETAT

Fördelningskoefficient ( N-Okta 2.3

LC50, 96T, Fisk, (mg/l) 17 mg/L Oryzias Latipes

EC50, 48T, Daphnia, (mg/l) 25 mg/L Daphnia magna

IC50, 72T, Alger, (mg/l) 370 mg/L Selenastrum capricornutum)

Rörlighet

Flyktigt  Produkten är olöslig i vatten och sprids på vattenytor.

Bioackumulering

Produkten är inte bioackumulerande.

Nedbrytbarhet

Produkten är biologiskt nedbrytbar.

Namn TITANDIOXID

Rörlighet

Produkten är inte flyktig. Produkten är olöslig i vatten och sedimenterar i vattenmiljön.

Bioackumulering

Bioackumuleras inte.

Nedbrytbarhet

Produkten är inte biologiskt nedbrytbar.

                           
                           
AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmän information

Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för hantering av produkten. Får inte 
punkteras eller brännas,  inte ens i tomt tillstånd.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Se till att behållarna är tomma före destruktion (explosionsfara).  Får inte punkteras eller brännas,  inte ens i tomt tillstånd. 
Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.
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AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer

UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1950

UN-nr. (IMDG) 1950

UN-nr. (ICAO) 1950

14.2 Officiell transportbenämning

Teknisk benämning, internat. AEROSOLS (IATA : Aerosols,  flammable)

14.3 Faroklass för transport

ADR/RID/ADN Klass  2 (5F)

ADR Etikett Nr 2.1

IMDG Klass 2.1

ICAO Klass/Riskgrupp 2.1

Transportkort

FLAMMABLE
GAS

2

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

EMS F-D,  S-U

Tunnelrestriktionskod (D)

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inte relevant

                                
                                
AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EU-Lagstiftning

Preparatdirektivet 1999/45/EG. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 
registrering,  utvärdering,  godkännande och begränsning av kemikalier (Reach),  inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet,  ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG,  
93/67/EEG,  93/105/EG och 2000/21/EG,  med ändringar. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering,  märkning och förpackning av ämnen och blandningar,  ändring och upphävande 
av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 med ändringar.
Hälso-och miljörlistor

Förordning (EG) nr 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet. Förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade 
organiska föroreningar. Förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier. Inga av beståndsdelarna 
är listade.
Tillstånd (avdelning VII Förordning 1907/2006)

Inga särskilda tillstånd är kända för denna produkt.

Begränsningar (avdelning VIII Förordning 1907/2006)

Inga särskilda begränsningar för användning är kända för denna produkt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.
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AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Omarbetad 12/08/2011

Ersätter datum 28/04/2011

R-Fraser (Hela Texten)

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.R67

Brandfarligt.R10

Ej klassificerat.NC

Farligt vid inandning och förtäring.R20/22

Farligt vid inandning och hudkontakt.R20/21

Farligt vid inandning.R20

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.R65

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.R51/53

Hudirriterande.R38

Irriterar ögonen.R36

Mycket brandfarligtR11

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.R66

Hela Texten För Faroangivelser

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.EUH066

Mycket brandfarlig vätska och ånga.H225

Brandfarlig vätska och ånga.H226

Skadligt vid förtäring.H302

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.H304

Farligt vid hudkontakt.H312

Irriterar huden.H315

Orsakar allvarlig ögonirritation.H319

Skadligt vid inandning.H332

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.H336

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.H411

Förbehåll Om Ansvar

Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god 
tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det 
specificerade användningssätt. All annan användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, 
sker på användarens eget ansvar.
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