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* AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ företaget
· 1.1 Produktbeteckning

· Handelsnamn: PLASTOCLEAN

· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och användningar som
det avråds från
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· Ämnets användning / tillredningen
Hjälpmedel för bearbetning av plastmaterial.
Rengöringsmedel

· 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller  säkerhetsdatablad
· Tillverkare/leverantör:
Biesterfeld Plastic GmbH
Ferdinandstraße 41
20095 Hamburg
Tel.: 040/32008-0
Fax : 040/32008-442

· Område där upplysningar kan inhämtas: E-mail: sdb@biesterfeld.com

· 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:
Giftinformationszentrum - Nord
Zentrum für Pharmakologie und Toxikologie
der Universität Göttingen
Robert-Koch-Straße 40
37075 Göttingen
GERMANY
E M E R G E N C Y   N U M B E R :  +49 551 19240

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper
· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

· 2.2 Märkningsuppgifter
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Utgår
· Faropiktogram Utgår
· Signalord Utgår
· Faroangivelser Utgår
· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.

* AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsde lar
· 3.2 Blandningar
· Beskrivning: Lösning av oorganiska salter i vatten.
· Farliga ingredienser: Utgår

* AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna hänvisningar:
Självskydd av personen som ger första hjälpen.
Det erfordras inga speciella åtgärder.

(Fortsättning på sida 2)
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Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
· Vid inandning:
Se till att berörda personer får frisk luft och ligger stilla.
Tillförsel av friskluft, i förekommande fall konstgjord andning, värme. Vid ihållande besvär kontakta
läkare.

· Vid kontakt med huden:
Avlägsna nedsmutsade kläder.
Tvätta bort med mycket vatten.
eller tvätta hellre rent
med vatten och tvål och spola  sedan ur.
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.

· Vid kontakt med ögonen:
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår,  kontakta läkare.

· Vid förtäring:
Spola ur munnen, spotta ut vätskan igen och drick lite vatten (maximalt två dricksglas).
Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
Ta kontakt med en läkare vid illamående.
En person som kräks och ligger på rygg skall bringas i framstupa sidoläge.
Lägg olycksoffrets huvud i lågt läge när vederbörande kräks.

· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördröjda
Efter förtäring av stora mängder:
Mag- och tarmbesvär
Diarré.
Det finns för närvarande ingen beskrivning angående ytterligare symtom.

· Hänvisningar för läkaren: Genom korrekt hantering inte förväntas toxiska effekter.
· Faror
För närvarande föreligger inga informationer om akuta hälsofaror för oss.
Vid en korrekt hantering är faror osannolika.

· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och  särskild behandling som eventuellt
krävs
Grundläggande hjälp.
Dekontamination.
Symtomatisk och uppbackning.

* AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
· 5.1 Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel:
Produkten är ej brännbar.
Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle
· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan  medföra
Omgivande brand utbildning farliga ångor möjligt.
Kan frigöras vid omgivande brand:
Svaveloxider (SOx)

· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning:
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Använd helskyddsdräkt.

· Ytterligare uppgifter
Samla förorenat släckningsvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.
Bekämpa gaser/ångor/dimma med vattendusch.
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och  åtgärder vid nödsituationer
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Obehöriga skall föras i säkerhet.

· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och saner ing:
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel,
sågspån).
Rengör produktens nedsmutsade ytor.
Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare.
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.

· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

* AVSNITT 7: Hantering och lagring
· 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Undvik bildning av aerosol.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.

· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd :
Produkten är ej brännbar.
Inga speciella åtgärder krävs.

· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive event uell oförenlighet
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare:
Förvaras svalt.
Förvaras helst  i originalförpackning.
Förhindra produkten från att tränga ner i marken.

· Hänvisningar beträffande sammanlagring:
Förvaras åtskilt från livsmedel.
Lagra aldrig tillsammans med ämnen/produkter, som i kombination kan leda till farliga kemiska
reaktioner.
Se kapitel 10.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.

· Rekommenderad lagringstemperatur: < +30 °C
· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt s kydd
· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

(Fortsättning på sida 4)
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· 8.1 Kontrollparametrar
· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör överv akas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som
skall övervakas.

· Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· 8.2 Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

· Andningsskydd:
Det behövs inget andningsskydd om produkten används i slutna utrymmen eller utrymmen med god
ventilation.
Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma.

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp.
längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av
omgivningsluften.

Kombinationsfilter ABEK-P2.
· Handskydd:

Kemikalieskyddshandskar

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Kontrollera att skyddshandskarna är felfria innan du använder dem.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
Användning av hudvårdsmedel i förebyggande syfte rekommenderas för att skydda huden.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester
genomförts.

· Handskmaterial
Följande data gäller för den oupplösta fasta substansen.
full kontakt:
Nitrilkautschuk
Rekommenderad materialstyrka: > 0,11 mm
Neopren
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,6 mm
Naturrågummi (latex)
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,5 mm
Butylgummi
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,3 mm
Fluorkautschuk (viton)
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,7 mm
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och
varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets
beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
FRÅGA TILLVERKAREN ANGÅENDE LÄMPLIGA MATERIAL.

· Handskmaterialets penetreringstid
 full kontakt:
Permeationstid: >480 min (8h) EN 374
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

· Olämpliga är handskar av följande material:

Handskar av tjockt tyg
(Fortsättning på sida 5)
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Handskar av läder
· Ögonskydd:

Skyddsglasögon

· Kroppsskydd:
Lätt skyddsdräkt
eller
Laboratorierock
Välj ut skyddskläder beroende på arbetsplatsens specifika villkor och de farliga ämnenas
koncentration och dess mängd.
Skyddsmedlens beständighet mot kemikalier ska klarläggas i samråd med leverantören.

* AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och ke miska egenskaper
· Allmänna uppgifter
· Utseende:

Form: Flytande
Färg: Klar

· Lukt: Svag
· Lukttröskel: inga data tillgängliga

· pH-värde (50 g/l) vid 20 °C: ~ 7,5 (DIN 19261)

· Tillståndsändring
Kokpunkt / kokområde: > 100 °C

· Flampunkt: Ej användbar.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Ångtryck vid 20 °C: 23 hPa (DIN 51640)

· Densitet vid 20 °C: 1,1 g/cm³ (DIN 51757)

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Löslig.

· Viskositet:
Dynamisk vid 25 °C: < 10 mPas

· 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvik as:
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
För att undgå termiskt sönderfall skall överhettning undvikas.

· 10.3 Risken för farliga reaktioner Reagerar med starka oxidationsmedel.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

(Fortsättning på sida 6)
 S 



Sida: 6 / 8
Säkerhetsdatablad
                             

Datum för utskrift: 20.01.2016 Omarbetad: 02.09.2013Versionsnummer 2

Handelsnamn: PLASTOCLEAN

(Fortsättning från sida 5)

41.2.5

Kan frigöras vid omgivande brand:
Svaveloxider (SOx)

* AVSNITT 11: Toxikologisk information
· 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet
· Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: Kvantitativa uppgifter om produktens toxicitet saknas.
· Primär retningseffekt:
· Frätande/irriterande på huden Det finns inga resultat från djurförsök (irritation möjlig).
· Allvarlig ögonskada/ögonirritation Det finns inga resultat från djurförsök (irritation möjlig).
· Luftvägs-/hudsensibilisering Det finns inga resultat från djurförsök.
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning kan produkten enligt vår erfarenhet och de
informationer vi har inte ge upphov till hälsovådliga följder.
Farliga egenskaper kan inte uteslutas, men är föga sannolika vid en korrekt användning.
Ämnet /produkten ska tillämpas och hanteras enligt de allmänna  försiktighetsåtgärder som gäller för
kemikalier.

· CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och repr oduktionstoxiska egenskaper)
· Mutagenitet i könsceller inga data tillgängliga
· Cancerogenitet inga data tillgängliga
· Reproduktionstoxicitet inga data tillgängliga
· Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* AVSNITT 12: Ekologisk information
· 12.1 Toxicitet
· Akvatisk toxicitet: inga data tillgängliga
· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet inga data tillgängliga
· 12.3 Bioackumuleringsförmåga inga data tillgängliga
· 12.4 Rörlighet i jord inga data tillgängliga
· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar:
Kvantitativa uppgifter om produktens toxicitet saknas.
Vi har för närvarande inga ekotoxikologiska bedömningar tillhanda.
Med rätt hantering och användning inga ekologiska problem är att vänta.
Låt produkten inte komma ut i grundvattnet, i vattendrag, avloppssystemet eller i jorden.

· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Ej användbar.
· vPvB: Ej användbar.
· 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

* AVSNITT 13: Avfallshantering
· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation:
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

(Fortsättning på sida 7)
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· Europeiska avfallskatalogen
Det finns enligt den europeiska avfallskatalogen(EAK) inget avfallskodnummer för denna produkt,
eftersom användningen endast preciseras av konsumenten.
Avfallskodnumret ska fastläggas i samråd med det regionala avfallshanteringsverket/kommunen.

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation
· 14.1 UN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår

· 14.2 Officiell transportbenämning
· ADR, ADN, IMDG, IATA Utgår

· 14.3 Faroklass för transport

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klass Utgår

· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA Utgår

· 14.5 Miljöfaror:
· Marine pollutant: Nej

· 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej användbar.

· 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej användbar.

· Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.

· UN "Model Regulation": Utgår

* AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller bland ningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö

· TSCA (Toxic Substances Control Act):
Samtliga beståndsdelar är listade.

· Direktiv 2012/18/EU
· Namngivna farliga ämnen - BILAGA I Inga beståndsdelar är listade.

· Nationella föreskrifter:

· Förordning för störningsfall - SEVESO DIREKTIV 96/8 2/EG: inte reglerad
· Ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) enligt REACH, artikel 57
Produkten innehåller inga SVHC över den lagliga koncentrationsgränsen  ≥ 0,1% (vikt / vikt)

· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

* AVSNITT 16: Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

(Fortsättning på sida 8)
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· Förkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Lit.: Literatur
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

· Källor
Information of distributor.
The indicated sources refer only to on information to the used single substances and not to the
mixture.
European chemical Substances Information System
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
ECHA Information on Registered Substances.
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspxsearch
GESTIS - Substance Database
http://gestis.itrust.de
Enviromental Health and Toxicology National Library of Medicine TOXNET.
http://sis.nlm.nih.gov/enviro.html
Chemikalienmanager, KCL-Software für den Handschutz
MSDS of different manufacturers.

· * Data ändrade gentemot föregående version   
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