
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

1.1. Produktbeteckning

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

SÄKERHETSDATABLAD

Säkradäck

15.10.2013

12.01.2016

Säkradäck

-

Punkteringsskydd.

Kjell Dohsé Bil AB

Kronängsvägen 7

438 96 

Hällingsjö

Sweden

070-2122231

info@sakradack.se

www.sakradack.se

556107-8881

Telefon: 112
Beskrivning: SOS alarm

Telefon: 08-33 12 31
Beskrivning: Giftinformationscentralen

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Artikelnr.

Användningsområde

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Org.nr.

Nödtelefon
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Monopropylenglykol CAS-nr.: 57-55-6

EG-nr.: 200-338-0
REACH reg nr.:
01-2119456809-23-000

30 - 50 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

Bedömd som ej märkningspliktig. Faroangivelser skall ej anges.

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

Ingen information.

Produkten innehåller inga hälso- eller miljöfarliga ämnen

Om symptom uppträder, kontakta läkare. Försök inte ge vätska eller framkalla kräkning
om den skadade är medvetslös.

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

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

Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna
eventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Drick ett par glas vatten eller mjölk. Kontakta läkare om större mängd förtärts.

Behandla symptomatiskt.

Ingen information.

Ämnets / blandningens farli-
ga egenskaper

Övrig märkning (CLP)

Miljöeffekter

Andra faror

Ämne, kommentar

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Information till
hälsovårdspersonal

Andra upplysningar
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5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.

Vattenstråle.

Produkten är inte brandfarlig.

Vid större brand och stora mängder: Vid brandsläckning skall andningsskydd med
lufttillförsel användas. Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Samla upp i täta behållare. Angående avfallshantering, se punkt 13.

Se avsnitt 7, 8 och 13.

Använd arbetsmetoder som minimerar kontakt. Håll behållare väl slutna.

Håll behållare väl tillslutna. Förvara vid rumstemperatur.

Se avsnitt 1.2

Ingen anmärkning angiven.

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckn-
ingsmedel

Brand- och explosionsrisker

Brandsläckningsmetoder

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Rengöringsmetod

Andra anvisningar

Hantering

Lagring

Specifika användningsområ-
den

Övrig information om
gränsvärden

Safety Wheel 2 - Version 2 Sida 3 av 9

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline) Omarbetad 12.01.2016



8.2 Begränsning av exponeringen

Andningsskydd

Handskydd

Ögon- / ansiktsskydd

Hudskydd

Hygien / miljö

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Sörj för god ventilation.

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Använd skyddshandskar av: Nitrilgummi. Viton (fluorgummi).

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Vanliga arbetskläder.

Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

Vätska

Grå.

Svag lukt.

Kommentarer: Data saknas.

Status: I brukslösning
Värde: 8 - 9

Status: I vattenlösning
Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Värde: -32 °C

Kommentarer: Data saknas.

Värde: > 100 °C

Kommentarer: Data saknas.

Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Begränsning av exponerin-
gen på arbetsplatsen

Andningsskydd

Handskydd

Ögonskydd

Hudskydd (av annat än hän-
derna)

Särskilda hygieniska åt-
gärder

Fysisk form

Färg

Lukt

Luktgräns

pH

Smältpunkt / smältpunktsin-
tervall
Fryspunkt

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form,
gas)
Explosionsgräns

Ångtryck
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9.2 Övriga uppgifter

Andra fysiska och kemiska egenskaper

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Kommentarer: Data saknas.

Värde: ~ 1

Kommentarer: Data saknas.

Blandbart med: vatten.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Data saknas.

Data saknas.

Ingen information.

Reagerar med kraftigt oxiderande ämnen.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

Inte känt.

Inte känt.

Starka oxidationsmedel.

Inga farliga sönderdelningsprodukter.

Ångdensitet

Relativ densitet

Bulktäthet

Beskrivning av lösningsför-
måga
Fördelningskoefficient: n-ok-
tanol/vatten
Självantändningstemperatur

Sönderfallstemperatur

Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Fysikaliska och kemiska
egenskaper

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall und-
vikas

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningspro-
dukter
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Toxikologiska data för ämnen

Övriga upplysningar om hälsofara

Potentiella akuta effekter

Fördröjda effekter / upprepad exponering

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Toxikologiska data för ämnen

Monopropylenglykol

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 2000 mg/kg
Försöksdjursart: Råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 2000 mg/kg
Försöksdjursart: Kanin

Monopropylenglykol: låg hälsofara, men förtäring av mycket stora mängder, kan ge
försurning av blodet och eventuellt blodsockerbrist. Ämnet kan ge nässelutslag.

Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.

Lätt irriterande. Kan verka avfettande vid upprepad användning.

Stänk kan medföra irritation och rodnad.

Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Ingen anmärkning angiven.

Ingen anmärkning angiven.

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Klassificeras inte som miljöfarligt.

Monopropylenglykol

Värde: 45760 mg/l

Ämne

Akut toxicitet

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Sensibilisering

Specifik organtoxicitet – en-
staka exponering
Specifik organtoxicitet – up-
prepad exponering

Cancerogenicitet

Ärftlighetsskador

Reproduktionsstörningar

Ekotoxicitet

Ämne

Akut vattenlevande, fisk
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

Testtid: 96h
Art: Oncorhynchus mykiss

Värde: 19000 mg/l
Testtid: 72h

Värde: 34400 mg/l
Testtid: 48h
Art: Daphnia magna

Värde: > 60 %
Metod: OECD Guidelines
Testperiod: 28d

Produkten förväntas vara biologiskt nedbrytbar.

Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande.

Produkten innehåller ämnen som är vattenlösliga och kan spridas i vattenmiljön.

Data saknas.

Inga kända.

Nej

Nej

EWC: 200399 Annat kommunalt avfall
EWC: 150102 Plastförpackningar

Produkten är ej klassad som farligt gods.

Inte relevant.

Akut vattenlevande, alg

Akut vattenlevande, Daph-
nia

Biologisk nedbrytbarhet

Persistens och nedbryt-
barhet

Bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

PBT-bedömning, resultat

Andra skadliga effekter / An-
märkning

Produkten är klassificerad
som farligt avfall
Förpackningen är klassifi-
cerad som farligt avfall
EWC-kod

Kommentarer

Kommentarer
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14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Annan relevant information.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Övrig information

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Ingen information.

Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt
gods (IMDG, ICAO/IATA, ADR/RID).

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.
MSBFS 2014:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om
aerosolbehållare. Avfallsförordningen (2011:927).

Nej

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till
vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under
förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i
överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i
relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Särskilda säkerhets-
föreskrifter för användare

Annan relevant information.

Lagar och förordningar

En Kemikaliesäkerhets-
bedömning har utförts

Leverantörens an-
märkningar
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andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar.

Tillverkarens säkerhetsdatablad.

Uppdaterad enligt bilaga II, 1907/2006 Reach. Klassificering enligt CLP.

2

Hänvisningar till viktiga litter-
aturreferenser och datakäl-
lor
Upplysningar som har lagts
till, raderats eller reviderats
Version
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