SÄKERHETSDATABLAD
Grainfiller
Art. Nr: 100-010, 10-011, 100-012
Datum: 2011-11-03

Utfärdare: Susanne Karlsson
1.

Produktnamn:
Användningsområde:
Leverantör:
Postadress:
Besöksadress:
Telefon:
Telefax:
Internet:
E-post:
Telefon i nödsituation:

NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET
Grainfiller
Porfyllnadspasta
ERNST P. AB
Box 160 06, 412 21 Göteborg
Ebbe Lieberathsgatan 29
031-7030770
031-7030779
www.ernstp.se
info@ernstp.se
Giftinformationscentralen 112
2.

FARLIGA EGENSKAPER

Brandfarlig.

3.
Kemiskt namn
Nafta (petroleum)
vätebehandlad tung

SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING
Cas nr

Halt % EG-Nr

64742-48-9

4.
Inandning

Hudkontakt

Stänk i ögonen

Förtäring

1-10

Symboler

265-150-3

Xn, Xi

R-fras(er)

65-66-67

FÖRSTA HJÄLPEN

Kan irritera andningsorganen. Frisk luft och vila. Håll personen varm. Om andning
upphört ge konstgjord andning. Om personen är medvetslös, placera i framstupa
sidoläge och ge inget att äta eller dricka.
Kan orsaka irritation vid förlängd eller upprepad kontakt. Ta av nedstänkta kläder.
Tvätta huden med tvål och vatten. Använd ej lösningsmedel eller thinner. Om
symptomen kvarstår kontakta läkare.
Irritation med snabbt övergående rodnad och stickande känsla. Ta ur eventuella
kontaktlinser. Spola genast med mycket rent vatten under minst 10 minuter med
åtskilda ögonlock. Kontakta läkare.
Kan ge illamånde och diarré. Skölj munnen med vatten. Ge inget att äta elller
dricka om personen är medvetslös. Framkalla EJ kräkning. Låt personen vila.
Kontakta läkare.
5.

ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckningsmedel
Släckes med pulver/koldioxid/skum. Täck över med torr sand eller jord.
Släckmedel som ej bör användas:
Waterjet.
Brand- och explosionsrisker
Att utsätta sig för förbränningsprodukter kan vara hälsoskadligt. Lämpliga självförsörjande andningsskydd bör
användas.
Övrigt
Väl stängda förpackningar bör flyttas eller kylas ned med vatten. Använd lämplig skyddsutrustning. Låt ej
läckage nå vattendrag eller avloppssystem.

1(4)

SÄKERHETSDATABLAD
Grainfiller
6.

Art. Nr: 100-010, 10-011, 100-012
ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Anvisningar för undvikande av personskador
Se till att arbetsutrymmet är väl ventilerat. Eliminera alla antändningskällor. Ingen rökning. Undvik att inandas
ångorna. Märk ut det område som drabbats av utsläppet för att hålla obehöriga borta. Använd lämplig
skyddsklädsel (se sektion 8).
Anvisningar för undvikande av miljöskador samt rengöringsanvisningar
Låt ej produkten hamna i avlopp eller vattendrag. Om produkten nått vattendrag eller avlopp – kontakta genast
räddningstjänsten och det lokala vattenverket.
Rengöringsanvisningar
Samla upp och förvara det utspillda med absorberande material t ex sand, jord, vermikulit. Förvara i en lämplig
behållare. Använd ej utrustning som kan orsaka gnistbildning. Tvätta helst med rengöringsmedel, undvik att
använda lösningsmedel
7.

HANTERING OCH LAGRING

Hanteringsföreskrifter:
Se till att ventilationen är tillräcklig. Undvik att inandas ångan. Undvik kontakt med hud och ögon. Förbjudet att
röka, äta och dricka där produkten lagras eller används. Ta bort alla källor till värme, gnista eller flamma. Jorda
alla utrustning som används. Använd verktyg som ej ger gnistor.
Förvaring
Förvara i ett svalt välventilerat utrymme. Håll behållaren väl stängd. Låt ej stå i direkt solljus. Se till att källor till
hetta, gnistor eller flamma hålls borta. Förebygg att spill av produkten inte hamnar i avlopp, grundvatten eller
vattendrag.
Lämplig förpackning
Förvara i dess originalförpackning. Annars rekommenderas förpackningar av glas eller ytbehandlat stål.

8.

BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska åtgärder
Se till att ventilationen är tillräcklig. Där det är möjligt ska utsug och bra allmänventilation användas. Om dessa
inte är tillräckliga för att upprätthålla gränsvärdena ska en lämplig andningsmask användas.
Andningsskydd
Om allmänventilation och utsug inte är tillräckliga ska andningsskydd användas.
Handskydd
Om upprepad kontakt med produkten – använd skyddshandskar av Nitril.
Ögonskydd
Skyddsglasögon. Se till att ögonsköljning finns på plats.
Hudskydd
Overaller är lämpliga, vid risk för stänk använd förkläde av PVC.

9.
Form
Färg
Lukt
Löslighet i vatten
Densitet
Flampunkt

FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
Pasta
Finns i flera färger
Paraffinaktig
Ej löslig
1,97 g/cm3 vid 20°C
42°C
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Produkten är stabil under normala förhållanden.
Förhållanden som bör undvikas
Värme, flamma eller gnista. Direkt solljus.
Reagerar med/material som bör undvikas
Oxiderande produkter. Starka syror.
Farliga förbränningsprodukter
Vid en eld kan farliga nedbrytningsprodukter som rök och koloxid uppstå.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
Denna produkt har inte testats för toxicitet. De toxikologiska uppgifterna i denna sektion är baserade på uppgifter
om lösningsmedlen. Ångan är irriterande för ögon och stänk av vätskan kan orsaka obehag och möjligen skada.
Hudkontakt under längre period har en avfettande effekt som kan leda till irritation och möjligen dermatitis.
Ångor irriterar ögonen och andningsorganen.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION
Spridning i miljön
Olöslig i vatten. Delvis flyktig i luften. Absorberas delvis i marken. Produkten får ej tömmas i vatten eller avlopp
eller där det kan ha effekt på yt- eller grundvatten.
Andra skadliga effekter
Det finns inga data på produkten som sådan.

13. AVFALLSHANTERING
Användaren uppmanas att följa lokala och nationella lagar/föreskrifter/råd om avfall och återvinning.

14. TRANSPORTINFORMATION
ADR/RID
UN-Nummer
ADR-Class
Faroklass
Etikett

1263
3
30
3

SJÖ TRANSPORT: IMDG/IMO
UN nummer
1263
Class
3
Packing group
III
EmS
3-05
Marine Pollutant
Yes
Etikett
3
FLYG TRANPORT: IATA/ICAO
UN nummer
1263
Class
3
Packing Group
III
Packing Instructions
310
Etikett
3
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15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
KLASSIFICERING
Brandfarlig. Förpackningen förvaras väl tillsluten. Andas ej in damm. Förvaras oåtkomligt för barn.

16. ÖVRIG INFORMATION

Detta säkerhetsdatablad ersätter tidigare utgåvor av säkerhetsdatablad/varuinformationsblad.
Förklaring av R-fraser under punkt 2 (gäller de ingående ämnena – ej produkten som helhet):
R65
R66
R67

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Legalt avsägande
Ovan givna information är given i god tro att den är korrekt. Texten avser inte att vara en fullkomlig beskrivning
av produkten och alla risker som kan uppkomma utan skall användas som rådgivning. Detta företag kan inte
hållas ansvarigt för någon skada som uppstått i hantering eller kontakt med ovan nämnda produkt. Användaren
ansvarar för att lagkrav uppfylls.
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