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Säkerhetsdatablad 
enligt förordning (EG) nr 453/2010 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolage t / företaget 
1.1  Produktbeteckning 
Produktform:   Blandning 
Produktnamn:   PR-OLEO® C-MH68A 
Produktkod:   I100009850 & I100009851 
Produktgrupp:   Ammoniakkyl-smörjmedel 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och användningar som 

rekommenderas 
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller  blandningen: 
Ammoniakkyl-smörjmedel 
Användningar rekommenderas: 
Ingen information tillgänglig för närvarande 
 
1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet  
GEA Sweden AB 
Krokslätts fabriker 45, SE-431 37 Mölndal 
Telefon: +46 (0)70 602 1793 
 
1.4 Nödtelefon 
 
Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre) 
När det är akut 112 
I mindre akuta fall 010-456 6700 (direkt) 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
2.1.1 Klassificering enligt förordning (EG) 1272/20 08 (CLP) 
Inte klassificerad 
 
2.2 Etikettelement 
2.2.1 Märkning enligt förordning (EG) 1272/2008 (CL P) 
Ingen märkning gäller 
 
2.3 Andra faror 
Blandningen innehåller inte något vPvB-ämne (vPvB = mycket persistent, mycket bioackumulerande) eller ingår inte i XIII i 
förordning (EG) 1907/2006. 
Blandningen innehåller inte något PBT-ämne (PBT = persistent, bioackumulerande, giftigt) eller ingår inte i XIII i förordning 
(EG) 1907/2006. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning / information om bestånds delar  
3.1 Ämne 
Inte tillämpbar 
 
3.2 Blandning 
Kemisk karaktärisering:   Blandning 
Klassificering enligt GHS:   Inte klassificerad 
Farliga komponenter:   Inget, oreglerat material 
 

Komponentnamn  Identifiering  Klassificering enligt GHS  % 
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Kolvätebasvätskor CAS #: 64742-54-7 
 

Inte klassificerad 90-95% 

Proprietär Byteshemlighet Inte klassificerad 5-10% 
 
 

AVSNITT 4: Första hjälpen 
4.1 Beskrivning av första hjälpenåtgärder 
Inandning: 
Levera frisk luft och kontakta läkare enligt symptom. 
Hudkontakt: 
Avlägsna förorenade kläder, omedelbart tvätta, tvätta noggrant med mycket vatten och tvål, vid hudirritation (flare), kontakta 
läkare. 
Ögonkontakt: 
Ta bort kontaktlinser. 
Tvätta noggrant i flera minuter med rikligt vatten. Sök medicinsk hjälp om det behövs. 
Förtäring: 
Skölj munnen ordentligt med vatten. Framkalla inte kräkningar. Kontakta omedelbart läkare. 
 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördröjda 
Symtom / skador efter inandning: 
Vid normala omgivningstemperaturer kommer denna produkt osannolikt att inte uppvisa en inandningsrisk på grund av den 
låga volatiliteten. Kan vara skadligt vid inandning vid exponering för ånga, dimma eller rök som härrör från termisk 
sönderdelning av produkten 
Symtom / skador efter hudkontakt: 
Det är osannolikt att skada huden vid kort eller tillfällig kontakt. Men långvarig eller upprepad exponering kan leda till dermatit. 
Symtom / skador efter ögonkontakt: 
Osannolikt att orsaka mer än övergående stinkande eller rodnad om oavsiktlig ögonkontakt uppträder 
Symtom / skador efter intag: 
Det är osannolikt att det orsakar skada om du oavsiktligt svälter i små doser, även om större mängder kan orsaka illamående 
och diarré 
 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och  särskild behandling som behövs 
Behandla symptomatiskt 
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel 
Vattenstrålespray / skum / CO2 / torrsläckare 
Olämpliga släckmedel 
Hög volym vattenstråle 
 
5.2 Särskilda faror som uppstår vid ämnet eller bla ndningen 
Vid brand kan följande utvecklas: 
Oxider av kol, giftiga gaser 
 
5.3 Råd för brandmän 
Vid brand och / eller explosion andas inte rök, använd skyddsgasskydd med oberoende lufttillförsel. Beroende på eldstorlek, 
använd fullständigt skydd, om det behövs. Kall behållare riskerar med vatten. Kassera förorenat avloppsvatten enligt gällande 
föreskrifter. 
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och  nödprocedurer 
Se till att luften är tillräcklig. 
Undvik kontakt med ögonen eller huden 
Vid tillämpning, varning - risk för glidning 
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6.2 Miljömässiga försiktighetsåtgärder 
Om läckage uppstår, släcker dammen och löser ut läckor så snart som möjligt. Förhindra att vätska kommer in i 
avloppssystem. Om vätska oavsiktligt kommer in i avrinnings system varningsmyndigheter 
6.3 Metoder och material för inneslutning och rengö ring 
Sug upp med absorberande material (t ex universalbindemedel, sand, kiselgur) och kassera enligt avsnitt 13. 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
För personlig skyddsutrustning se Sektion 8 och för destruktion, se avsnitt 13. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
Förutom information som ges i detta avsnitt, kan relevant information återfinnas i avsnitt 8 och 6.1. 
 
7.1 Försiktighetsåtgärder för säker hantering 
7.1.1 Allmänna rekommendationer: 
Se till att ventilationen är god. 
Undvik kontakt med ögonen eller huden. 
Bär inte rengöringsdukar som blötläggs i produkten i byxor. 
Att äta, dricka, röka, och lagra livsmedel är förbjudet i arbetsrummet. 
Observera anvisningar på etiketten och bruksanvisningen. 
7.1.2 Anmärkningar om allmänna hygienåtgärder på ar betsplatsen: 
Allmänna hygienåtgärder för hantering av kemikalier är tillämpliga. 
Tvätta händerna före paus och i slutet av arbetet. 
Håll dig borta från mat, dryck och djurfoder 
Ta bort förorenade kläder och skyddsutrustning innan de kommer in i områden där mat konsumeras. 
 
7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuella  oförenligheter 
Förvaras inte i gångbanor eller trappbrunnar. 
Förvara produkten stängd och endast i originalförpackning. 
Under alla omständigheter förhindra penetration i jorden. 
Förvara på väl ventilerad plats. 
Förvara på ett torrt ställe. 
Förvara sval 
 
7.3 Särskild slutanvändning 
Ingen information tillgänglig för närvarande. 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt  skydd 
8.1 Kontrollparametrar 
Ingen information tillgänglig för närvarande. 
 
8.2 Exponeringskontroller  
Lämpliga tekniska kontroller: 
Innehåller oljeabsorberande material (oljetork). Ta bort oljeabsorberande material och kassera lagligt 
Personlig skyddsutrustning: 
Hand: PVC, neopren eller nitrithandskar. Handskar bör bytas omedelbart om de är skadade eller slitna 
Ögonskydd: Ögonskydd är nödvändigt där vätska kan stänkas eller sprutas 
 

 
 
 
 

Material för skyddskläder: 
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PVC-, neopren- eller nitrithandskar 
Handskydd: 
Vid upprepad eller långvarig kontakt, använd handskar och använd fuktighetsgivande hudkräm 
Andningsskydd: 
Normalt krävs inte i områden med tillräcklig ventilation. I områden med dålig ventilation eller vid sannolikt misting använd 
lämplig andningsutrustning 
Kontroller för miljöpåverkan: 
Se avsnitt 12 
Konsumentexponeringskontroller: 
PVC handskar. Neopren eller nitrilgummihandskar 
Andra 
Tvätta händerna noggrant efter exponering. Ät inte att dricka eller röka under användning. Tvätta förorenade kläder före 
användning 

 
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och ke miska egenskaper 
Fysiskt tillstånd: Flytande 
Färg: Ljusgul, klar 
Odör: Karakteristisk 
Lukttröskel: Inte bestämd 
PH värde: Inte bestämd 
Smältpunkt / fryspunkt: Inte bestämd 
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 333OC 
Flampunkt: > 242OC 
Förångningshastighet: NA 
Brännbarhet (fast, gas) NA 
Lägsta explosionsgränsen: Inte bestämd 
Övre explosionsgräns: Inte bestämd 
Densitet @ 20OC: 0,85-0,88 g / ml 
Bulkdensitet: NA 
Löslighet (er): Inte bestämd 
Vattenlöslighet: Olöslig 
Partitionskoefficient (n-oktanol / vatten) Inte bestämd 
Självantändningstemperatur: Inte bestämd 
Sönderdelningstemperatur: Inte bestämd 
Viskositet: 62 cSt @ 40OC 
Explosiva egenskaper NA 
Oxiderande egenskaper: Inte bestämd 
 
9.2 Annan information 
Blandbarhet:      Ej bestämd 
Fettlöslighet / lösningsmedel:    Ej bestämd 
Ledningsförmåga:     Ej bestämd 
Ytspänning:      Ej bestämd 
Lösningsmedelhalt:     Ej tillämpligt 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
10.1 Reaktivitet 
Förväntade inte 
 
10.2 Risk för farliga reaktioner 
Förväntade inte 
 
10.3 Tillstånd att undvika 
Se avsnitt 7. 
 
10.4 Oförenliga material 
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Se även avsnitt 7. 
Undvik kontakt med starka oxidationsmedel. 
 
10.5 Farliga sönderdelningsprodukter 
Se även avsnitt 5.2 
Ingen sönderdelning vid användning enligt anvisningar. 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
Eventuellt mer information om hälsoeffekter, se avsnitt 2.1 (klassificering). 
 
Akut förgiftning:   Inte klassificerad 
 

PR-OLEO - C-MH68A 
Toxicitet / effekt  Slutpunkt Värde  Enhet  Organism  Anteckningar  
Akut toxicitet, peroralt: LD50 >5000 mg/kg Råtta  
Akut toxicitet, genom dermal 
rutt: 

LD50 >2000 mg/kg Råtta  

Akut toxicitet, vid inandning: LD50 >2500 mg/kg/
4hr 

Råtta  

 
Hudkorrosion / irritation:  Ej klassificerad - osannolikt att skada huden på grund av kort kontakt, kan 

långvarig kontakt orsaka dermatit 
 
Allvarlig ögonskada / irritation:   Ej klassificerad 
Andnings- eller hudsensibilisering:   Ej klassificerad 
Upprepad toxicitet:   Ej klassificerad 
Kramcellsmutagenicitet:   Ej klassificerad 
Cancerframkallande egenskaper:   Ej klassificerad 
Reproduktionstoxicitet:   Ej klassificerad 
Annan information:   Ingen ytterligare information tillgänglig 
 

SECTION 12: Ecological information 
 

PR-OLEO - C-MH68A 
Toxicitet / effekt  Slutpunkt Värde  Enhet  Organism  Anteckningar  
Toxicitet för fisk: LD50 >100.000 mg/kg

/96hr 
Forell  

Toxicitet för dafnier:     n.d.a. 
Toxicitet för alger:     n.d.a. 
Persistens och 
nedbrytbarhet: 

    n.d.a. 

Bioackumulativ potential:     n.d.a. 
Mobilitet i marken:     n.d.a. 
Resultat av PBT och 
vPvB bedömning: 

    n.d.a. 

Andra skadliga effekter:     n.d.a. 
 
 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
13.1 Waste treatment methods 
För ämnet / blandningen / resterande mängder: 
Blötta förorenade trasor, papper eller andra organiska material utgör brandfara och bör kontrolleras, samlas och kasseras. 
EG-kassakod nr: 
Avfallskoderna är rekommendationer baserade på den planerade användningen av denna produkt. 
På grund av användarens särskilda villkor för användning och bortskaffande kan andra avfallskoder vara 
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fördelade under vissa omständigheter. (2001/118 / EG, 2001/119 / EG, 2001/573 / EG) 
13 03 08 syntetiska isolerings- och värmeöverföringsoljor 
Rekommendation: 
Var uppmärksam på lokala och nationella officiella bestämmelser 
T.ex. Kassera på lämpligt sopområde. 
T.ex. lämplig förbränningsanläggning. 
För förorenat förpackningsmaterial: 
Var uppmärksam på lokala och nationella officiella bestämmelser 
Töm container helt. 
Ej förorenad förpackning kan återvinnas. 
Kassera förpackningar som inte kan rengöras på samma sätt som substansen. 
Perma inte, skär upp eller svetsa ej rengjord behållare. 
 

AVSNITT 14: Transportinformation 
14. Transportdeklarationer 
FN-nummer 
DOT, ADN, IMDG, IATA:     Ej reglerat material 
ADR:      Ej reglerat material 
FN-frakts namn: 
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA:    Ej reglerat material 
Faroklass för transport (er) 
DOT, ADR, ADN, IMDG, IATA:    Ej reglerat material 
Förpackningsgrupp 
DOT, ADR, IMDG, IATA:     Ej reglerat material 
Miljöfaror 
Särskilda försiktighetsåtgärder för användare: Ingen 
Transport i bulk enligt bilaga II: 
av MARPOL 73/78 och IB Code UN 
"Modellreglering"     Inte tillämpbar 
 

AVSNITT 15: Regleringsinformation 
15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöregler / lagar som  är specifika för ämnet eller blandningen 
För klassificering och märkning se avsnitt 2. 
Observera begränsningar: Ej tillämpligt 
 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
En kemikaliesäkerhetsbedömning ges inte för blandningar. 
 

AVSNITT 16: Annan information 
Dessa detaljer hänvisar till produkten som den levererades. 
 

Eventuella förkortningar och akronymer som används i detta dokument: 
AC    Artikelkategorier 
acc., acc. to   Articlaccording, enligt 
ADR    Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par RouteArt., 
Art. no.    Artikelnummer 
ATE    Beräknad akut toxicitet enligt förordning (EG) 1272/2008 (CLP) 
BOD    Biokemisk syreförbrukning  
CEC  Samordning av Europeiska rådet för utveckling av prestandatester för bränslen, smörjmedel och 

andra vätskor 
CLP  Klassificering, märkning och förpackning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 om klassificering, 

märkning och förpackning av ämnen och blandningar) 
COD    Kemisk syreförbrukning 
CTFA    Kosmetisk, toalettartiklar och Fragrance Association 
e.g.    till exempel (förkortning av latinska exemplen gratia), till exempel 
EC    europeiskt samhälle 
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ECHA    Europeiska kemikaliemyndigheten 
EEA    Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
EEC    Europeiska ekonomiska gemenskapen 
EINECS   Europeisk inventering av befintliga kommersiella kemiska ämnen 
ELINCS    Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen 
ERC    Miljömässiga utsläppskategorier 
ES    Exponeringsscenario 
etc.    et cetera 
EU    europeiska unionen 
Fax.    Faxnummer 
GHS    Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier 
IARC    Internationella byrån för cancerforskning 
IATA    Internationell Luft transport Förening 
IBC    Intermediate Bulk Container 
LC50   dödlig koncentration 50 procent dödar 
LD50    Dödlig dos, 50% död 
n.a.    inte tillämpbar 
n.av.    inte tillgänglig 
n.c.    inte kontrollerad 
n.d.a.    ingen data tillgänglig 
OECD    Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling 
PBT    persistent, bio ackumulativ och giftig 
ppm    delar per miljon 
PROC    Processkategori 
PTFE    polytetrafluoretylen 
REACH  Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (FÖRORDNING (EG) nr 

1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) 
SVHC    Ämnen av mycket stor oro 
Tel.    Telefon 
UN RTDG   FN: s rekommendationer om transport av farligt gods 
VOC    Labila organiska blandningar 
vPvB    mycket långlivad och mycket bio ackumulativ 
WHO    Världshälsoorganisationen 
wwt    våtvikt 
 
 
De uttalanden som görs här bör beskriva produkten med hänsyn till nödvändiga säkerhetsåtgärder - de är 
inte menat att garantera bestämda egenskaper - men de är baserade på vår nuvarande aktuella kunskap. 
 


