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Namn på produkten och företaget
Artikelnummer:
23023
Handelsnamn:
PREGAN NT PASTE
Distributör:
Screentec AB
Dialoggatan 9
S-12637 Hägersten
Telefon: 08-7444070
Fax:08-7444035

Tillverkare:

KISSEL + WOLF GmbH
In den Ziegelwiesen 6
D-69168 Wiesloch
Telefon 06222 - 5780

Leverantör:

AB Spacio
Norbergsgatan 26
S-20041 Malmö
Telefon 040 - 672 84 00 (Hans Nilsson)
Telefax 040 - 672 84 05

Rekommenderat användningsområde:
Rengörare / Förtunning
2.

Sammansättning / ämnenas klassificering:
Beredning av nedan angivna ämnen i
ungefärliga mängder.
Farliga innehållsämnen:
EINECS-Nr
Namn
CAS-Nr
R-satser
215-185-5
natriumhydroxid
1310-73-2
35
Xi-ämne (R 36/38)
36/38

Symbol

C

Xi

Kompletterande information:
R-satser i klartext - se under punkt 16.
3.

Farliga egenskaper
C Frätande
35

Starkt frätande.

4.

Första hjälpen
Klädesplagg som nedsmutsas med produkten skall genast bytas ut.
Efter hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.
Efter ögonkontakt: (Ta ut kontaktlinser) håll upp ögonlocken och
spola minst 10 minuter under rinnande vatten. Vid kvarstående
irritation konsultera läkare.
Efter förtäring: Framkalla ej kräkning, konsultera läkare.
Allmänna anvisningar: Ge ej dryck eller föda till medvetslös.
Lägg den drabbade i stabilt sidoläge och konsultera läkare.
Efter indandning: Vid ojämn andning eller andningsstillestånd
utför konstgjord andning.

5.

Åtgärder vid brand
Anpassa släckningsåtgärder till omgivningen.
Låt inte släckningsvattnet komma ut i avloppet.

6.

Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp
Får ej tömmas i avloppet. Håll obefogade personer borta. Torka
upp med vätskebindande medel och deponera enligt lokala
myndigheters föreskrifter.
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7.

Hantering och lagring
Förvara behållaren på en sval, välventilerad plats. Undvik ögonoch hudkontakt.

8.

Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder
Ingående ämnen med fastställda hygieniska gränsvärden:
215-185-5
natriumhydroxid
MAK

2 mg/m3

Personlig skyddsutrustning:
Skyddshandskar
Skyddsglasögon
Skykddskläder
9.

Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form : flytande
Färg : beroende på infärgning
Lukt : karaktäristisk
Flampunkt:
Antändningstemperatur:
Densitet:
Viskositet:
Kokpunkt:
pH-värde:

ej tillämpligt˚C
ej tillämpligt˚C
1.18 g/cm³
n.a.
100 ˚C
14.00

10. Stabilitet och reaktivitet
Produkten är stabil vid lagring och hantering om rekommenderade
föreskrifter följes (se kapitel 7).
11. Toxikologisk information
Praktiska erfarenheter:
Kan förorsaka irritation och frätskador på hud och slemhinnor.
Även små koncentrationer kan förorsaka svullnad och upplösning av
hudens vävnader. Risk för blindhet vid stänk i ögonen.
Allmän information:
Beredningen har bedömts enligt det konventionella beräkningsförfarandet
enligt EU-riktlinje 1999/45/EG och har klassats enligt beredningens
toxikologiska risker (se punkt 2 och 16).
12. Ekotoxikologisk information
Vid mindre utsläpp till adapterade biologiska reningsverk bör inga
störningar uppstå. Innan avloppsvattnet släpps ut måste pH-värdet
ovillkorligen kontrolleras och vattnet eventuellt neutraliseras.
Beredningen har bedömts enligt det konventionella beräkningsförfarandet enligt EU-riktlinje 1999/45/EG och har klassats som
ej miljöfarlig.
13. Avfallshantering
Avfallsnyckel:

200116

(EWC-kod)

Före inlämning för återvinning/destruering skall förpackningarna vara
helt tömda och så renskrapade som möjligt (spackelrena) samt med locken
borttagna. Om de har innehållit lösningsmedelsbaserade produkter skall de
dessutom vara väl urventilerade. Förpackningar som burkar, dunkar och fat
för rengöringsvätskor eller sprayprodukter skall vara helt tömda. Vänd
förpackningarna upp och ned och töm dem tills de är dropptorra. Evt.
plastkork och pip avlägsnas från metallemballaget och sorteras som
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"övrig plastförpackning". Ej helt tömda förpackningar måste destrueras
enligt lokala föreskrifter.
14. Transportinformation
ADR/RID:

Klass:
Risklapp:
UN:

8
8
1760
ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Innehåller Natriumhydroxid-Lösung
Förpackningsgrupp:
I
IMDG:

Klass:
EMS:
UN 1760
Innehåller
Marin pollutant:
Förpackningsgrupp:

8
F-A, S-B
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
Sodium hydroxide solution
ej tillämpligt
I

15. Gällande bestämmelser
Produktmärkning enligt EG-riktlinjer:
C Frätande
R-satser:
35
S-satser:
26
27
36/37/39

Starkt frätande.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och
kontakta läkare.
Tag genast av alla nedstänkta kläder.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt
skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

P-satser:
ej tillämpligt
16. Övrig information
Text for R-satser nämnda under punkt 2:
35
Starkt frätande.
36/38
Irriterar ögonen och huden.
Ytterligare information om användningen framgår av våra Tekniska
Datablad. Här lämnade uppgifter motsvarar våra nuvarande kunskaper
men är ingen garanti för produktegenskaperna. Användaren är själv
ansvarig för att gällande lagar och förordningar efterföljs.

