
SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärder-
ing, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
Utgivningsdatum 09.10.2014

Omarbetad 29.01.2015

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Betongkemi Formvax

Artikelnr. D5000000

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och använd-
ningar som det avråds från
Funktion Beskrivning: Formsläppmedel

Användningsområde Industriellt bruk

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Importör
Företagsnamn Chryso Nordic AB

Postadress Färgvägen 8

Postnr. 443 61

Postort STENKULLEN

Land Sverige

Telefon 031-352 50 80

E-post linnea.svensson@chryso.se

Webbadress www.chryso.se

Org.nr. 556753-4408

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Telefon: 112

Beskrivning: SOS Alarm – Begär giftinformation

SÄKERHETSDATABLAD
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt CLP,
kommentar

Ingen klassificering av blandningen krävs.

Ytterligare information om
klassificering

Produkten har klassificerade komponenter, slutprodukten är bedömd att ej
klassificeras, pga att viskositeten på är tillräckligt hög.

2.2. Märkningsuppgifter
Signalord Varning

Skyddsangivelser P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB Ej klassad enligt PBT / vPvB

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Distillates (petroleum) , hy-
drotreated heavy naphthenic

CAS-nr.: 64742-52-5
EG-nr.: 265-155-0
Indexnr.: 649-465-00-7
REACH reg nr.:
01-2119467170-45

Klassificering anteckningar:
Ej klassad

~ ~ 30 %

D80 (LIAV 250) EG-nr.: 926-141-6
REACH reg nr.:
01-2119456620-43-0000

Xn; R65, R66
Asp. tox 1; H304
EUH 066

~ – 30 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning Vid irritation, illamående, huvudvärk, andas frisk luft.

Hudkontakt Tvätta med tvål och vatten.

Ögonkontakt Skölj grundligt i ca 10-15minuter med rinnande vatten. Efterkontroll hos läkare är
rekommenderat.

Förtäring Framkalla inte kräkning. Skölj munnen och därefter drick rikligt med vatten. Kontakta
läkare eller giftinformationscentralen, visa detta SDB om möjligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Allmänna symptom och ef-
fekter

Hosta, illamående, huvudvärk, svindel, omtöcknad.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
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Medicinsk behandling Behandlas efter symptom.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Skum, pulver koldioxid, vattenspray.

Olämpliga brandsläckn-
ingsmedel

Vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsproduk-
ter

koldioxid, kolmonoxid, hälsoskadliga ångor, kväveoxid, rök, sot.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Särskild skyddsutrustning
för brandmän

Använd friskluftsmask

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder Använd lämplig skyddsutrustning.

Skyddshandskar, skyddsglasögon samt täckande kläder.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Samla upp spill.

Får ej släppas ut i avlopp/vattenmiljö/grundvattnet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod Torka upp spill med trasa, sedan tvätta med lämpligtvis miljövänligt rengöringsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar information om exponering/personligt skydd och avfallshantering finns under avsnitt 8

och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Undvik hudkontakt.

Vid normal hantering krävs inga särskilda åtgärder.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras åtskilt ifrån antändningskällor.

Lagras rumstempererat i sluten originalförpackning.
Skyddas ifrån direkt solljus.
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Förhållanden för säker lagring
Ytterligare information om
lagringsförhållanden

Lagring över 30°c gör så att produkten börjar smälta.

Temperatur vid förvaring Värde: ~ 30 °c

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområ-
den

Se även avsnitt 1.
Släppmedel för formar som används till betonggjutningar.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Övrig information om
gränsvärden

Ej relevant

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar

Handskydd
Handskydd Använd skyddshandskar vid all typ av användning, långvarig som kortvarig.

Lämpliga material Rekommenderat skyddsindex 6, motsvarande 480min penetrationstid enligt EN 374.
exempelvis handske av nitrilgummi (0.4mm).

Ögon- / ansiktsskydd
Lämplig ögonskydd Skyddsglasögon med sidoskydd. Ex EN 166.

Hudskydd
Hudskydd kommentar Normal skyddsutrustning är rekommenderat, täckande kläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Pasta

Färg Ljusgulaktig

Lukt Mineraloljeaktig

Flampunkt Värde: > 100 °C

Löslighet i vatten Olösligt
(20°)

9.2 Övriga uppgifter
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Inga farliga reaktioner om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring

följs.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Produkten är stabil om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring

följs.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Produkten är stabil om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering och lagring

följs.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall und-
vikas

Se avsnitt 7 – hantering och lagring, i detta säkerhetsdatablad.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Starka syror, starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningspro-
dukter

Inga farliga nedbrytningsprodukter om föreskrifterna/anvisningarna för korrekt hantering
och lagring följs.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet Typ av toxicitet: Akut

Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Oral
Värde: > 5000 mg/kg
Art: Råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LC50
Exponeringsväg: Inandning.
Värde: > 5,2 mg/l 4h
Art: Råtta

Typ av toxicitet: Akut
Testad effekt: LD50
Exponeringsväg: Dermal
Värde: > 3160 mg/kg
Art: Kanin

Övriga upplysningar om hälsofara
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Allmänt Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt våra erfarenheter och
information, inga hälsoskadliga effekter. Produkten har inte blivit testad. Den
toxikologiska informationen är hämtad ifrån de enskilda komponenternas egenskaper.

Potentiella akuta effekter
Inandning Baserad på tillgänglig data är klassificeringen ej uppfylld, relevant.

Hudkontakt Upprepad hudkontakt kan ge irritation, så som torr hud, hudsprickor och eksem.

Ögonkontakt Kan ge tillfällig irritation.

Förtäring Kan ge lungskador vid förtäring

Fara vid aspiration, kom-
mentar

Kan ge lungskador vid förtäring, (aspiration).
Baserat på ingående komponenter med frasen H304 – Kan vara dödligt vid förtäring
om det kommer ner i luftvägarna, enligt Förordning (EG) nr 1272/2008. Blandningen
uppfyller inte dessa kraven (<19cSt vid 40°). Därav har den inte frasen H304
(Viskositeten är för hög för att den skall klassificeras).

Fördröjda effekter / upprepad exponering
Hudsensibilisering, human-
data

Baserad på tillgänglig data är klassificeringen ej uppfylld.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerogenicitet Inte känt

Reproduktionstoxicitet, hu-
mandata

Inte känt

Symtom på exponering
Kommentarer Produkten har ej testats. Bedömningen är gjord på de innehållande komponenterna.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Övrig ekotoxikologisk infor-
mation, alger och växter

Produkten är med stor sannolikhet ej akut för vattenlevande organismer.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Produkten har ej testats, information finns ej.

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat Blandningen klassas inte som PBT

Resultat av vPvB-bedömnin-
gen

Blandningen klassas inte som vPvB
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12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / An-
märkning

Vid korrekt hantering och användning har produkten, enligt våra erfarenheter och
information, inga hälsoskadliga effekter. Produkten har inte blivit testad. Den
toxikologiska informationen är hämtad ifrån de enskilda komponenternas egenskaper.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga
metoder för avfallshantering

Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och
bestämmelser. Originalförpackningen kan återvinnas som hårdplast.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer
Kommentarer Klassas inte som farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning

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.
Annan relevant information. Klassas inte som farligt gods.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, häl-
sa och miljö
Andra anmärkningar Ej kända

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhets-
bedömning har utförts

Nej

AVSNITT 16: Övrig information
Leverantörens an-
märkningar

Friskrivningsklausul:
Informationen i detta datablad har hämtats från källor vi anser som trovärdiga.
Informationen är emellertid stadgad utan garanti, särskild eller indirekt, beträffande
dess riktighet.
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Eftersom användarens arbetsförhållanden är okända för oss baserar sig informationen
som ges i detta formulär på våra aktuella kunskaper samt på både svenska och
gemenskapens regler. Blandningen får inte användas för andra ändamål än de som
anges i avsnitt 1 utan att i förväg ha erhållit skriftliga hanteringsinstruktioner.

Användaren bär alltid ansvaret för att vidta alla nödvändiga säkerhetsåtgärder för att
uppfylla kraven i lokala lagar och föreskrifter. Informationen i detta säkerhetsdatablad
bör ses som en beskrivning av de säkerhetskrav som rör denna blandning och inte som
en garanti för dess egenskaper.

Förteckning över relevanta
R-fraser (under avsnitten 2
och 3).

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

Lista över relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
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