
WoodCare Denmark A/S 
Havnevej 17, st. 
DK-9560 Hadsund 

Tel. +45 99 58 56 00 
Fax +45 99 58 56 34 
woodcaredenmark.com 

 

Träpleje 
Produktdata 

Sida 1 
Januari 2007 

 

 
 
Säkerhetsdatablad - WoCa Bivax Balsam 
 
 
 
0. Generellt: 
– : Betyder inga data eller ej relevant. 
.…………………………………………………………………………………....

1. Identifiering av ämnet/materialet  
Produktnamn: WoCa Bivax Balsam 
Varutyp:  
Användning: Målning på trä 
 
Åtgärder ved förgiftning: Ta med denna bruksanvisning vid 
hänvändelse till läkare/vårdcentral. Behandlande läkare kan få 
information om produktens innehåll och ev. behandling av förgiftning 
genom att hänvända sig till  
I Sverige : 

Giftinformationen med tlf.nr. 08 33 12 31 mån-fre 09.00 - 20.00. 
I Danmark: 

Giftinformationen på Bispebjerg Hospital, tlf. +45 35 31 35 31. 

.…………………………………………………………………………………....

2. Sammansättning/information om innehåll: 
Se punkt 16 för komplett ordalydelse av R-klassificering 
Ingående ämnen: %: Klassificering: 
- - - 
Cas Nr.: 
.…………………………………………………………………………………....

3. Faroidentifiering: 
Väsentligaste faror för människor och miljö: Inga särskilda risker är 
kända 
Symtom: - 
.…………………………………………………………………………………....

4. Förstahjälpen - åtgärder: 
Allmänt: Vid tveksamhet kontakta läkare. 
Inandning: - 
Ögonkontakt: Skölj ögonen (öppna ögonlock) i minst 5 minuter med 
ögonskölj eller rinnande vatten. Kontakta läkare snarast. 
Hudkontakt: Förorenade kläder avlägsnas. Irriterad hud tvättas med tvål 
och vatten. 
Förtäring: Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare vid förtäring i stora 
mängder. 
Brännskador: - 
.…………………………………………………………………………………....

5. Brandbekämpning: 
Lämpliga släckningsmedel: Skum, CO2 eller pulver 
Släckningsmedel som inte får användas: Använd INTE hård 
vattenstråle 
Speciella faror: - 
Personliga skyddsmedel: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

6. Förhållningsregler beträffande utspill vid olyckor: 
Säkerhetsåtgärder för personskydd: - 
Säkerhetsåtgärder för miljöskydd: - 
Metoder för uppröjning: Rengöring skall ske företrädesvis med 
rengöringsmedel, använd ej lösningsmedel. 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

7. Hantering och förvaring: 
Hantering: - 
Förvaring: Lagras torrt och frostfritt i ventilerat utrymme avskilt från 
livsmedel. 
Speciella miljöskyddsåtgärder: - 
Hållbarhet: - 
.…………………………………………………………………………………....

8. Exponeringskontroll/personliga skyddsmedel: 
Tekniska åtgärder: - 
Andingskydd: – 
Handskydd: – 

Ögonskydd: – 
Skydda huden så här: – 
Allmänt: – 
.………………………………………………………………………………….... 

9. Fysiska / kemiska egenskaper 
Utseende: Pasta 

Flampunkt: > 190°C 
Brännbarhet: Ej brandfarligt 
Volymvikt: 0,78 
PH 6-7 
.…………………………………………………………………………………....

10. Stabilitet och Reaktion: 
Stabilitet: Stabil vid normale temperaturer 
Förhåll som skal undvikas: - 
Material som ska undvikas: - 
Farliga nedbrytningsprodukter: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

11. Toxologisk information: 
 (hälsovådliga egenskaper) 
Inandning: - 
Ögonkontakt: - Stänk i ögonen kan ge irritation. 
Hudkontakt: - 
Förtäring: Det ger magsmärtor. 
Långtidseffekt: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

12. Miljöinformation: 
Kort- och långtidsverkningar på eko-toxiciteten: - 
Mobilitet: - 
Nedbrytbarhet:  
Ackumulering: - 
Allmänt: - 
.…………………………………………………………………………………....

13. Bortskaffande: 
Allmänt: - 
Bortskaffande: Rester av produkten är inte farligt avfall. 
.…………………………………………………………………………………....

14. Transportinformation: 
ADR/RID: Omfattas inte av reglerna för farligt gods på väg. 
IMDG: Omfattas inte av reglerna för farligt gods till sjöss. 
.…………………………………………………………………………………....

15. Information om reglering: 
Allmänt: Produkten är inte klassificerad som hälsovådlig. 
Klassificering enligt svensk lagstiftning: 
Brandfarlig vara: Nej 
Explosiv vara: Nej 
Farligt avfall: Nej 
Hälsofarlig vara: Nej 
Märkning: Ingen 
.…………………………………………………………………………………....

16. Övrig information: 
Allmänt: – 
Avslutande anmärkning: 
Informationen i denna leverantörsinformation är baserad på den 
information som varit tillgänglig vid utarbetandet. 
Leverantörsinformationen är utarbetad enligt gällande EU och nationell 
lag. Produkten är inte testad men informationen om produkten är baserad 
på kunskapen om de innehållande ämnenas farliga egenskaper, samt 
kunskapen om motsvarande produkter.  
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