
I överensstämmelse med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), bilaga II, ändrad genom förordning (EU) 2015/830 

Produktnamn MULTI LUBE 100  Sida: 1/14 

Version 1.0 
X107-SV 

Utgivningsdatum 2017-12-04  Format  Sverige 

(Sweden) 

Språk   SVENSKA 

 

   
   

 

SÄKERHETSDATABLAD 
 
 

 
 

 
 

AVSNITT 1: Beteckning av ämnet eller blandningen och av företaget 
 

1.1 Produktidentifierare 

Produktnamn 

Annat 

Identifieringssätt 

MULTI LUBE 100 

Destillat (petroleum), vätebehandlat tungt parrafinhaltigt 

EG-nummer 

CAS-nummer 

Produkttyp 

265-157-1 

64742-54-7 

Vätska. 

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

Användning av ämnet/ 

blandningen 

Kompressoroljor 
Denna produkt bör inte användas i andningsluftkompressorer. 

För specifik användningsinformation, se respektive tekniskt datablad eller kontakta en av våra 
företagsrepresentanter. 

 
1.3 Detaljer om leverantören som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 

Leverantör  Gardner Denver Schopfheim GmbH 
Postfach 1260 
79642 Schopfheim 
Tyskland 
 

 
Tfn: +49 (0) 7622 – 392 - 0 
Fax :+49 (0) 7622 – 392 - 300 
 

 http://www.gd-elmorietschle.com 

 er.de@gardnerdenver.com 
 

 
1.4 Nödnummer  +49 (0) 700 24112112 (GDS) outside USA 

NÖDNUMMER  +1149 (0) 700 24112112 (kontakt ID: GDS) inom USA 
 

AVSNITT 2: Möjliga faror 
 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen  

  Produktdefinition UVCB  

  Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP / GHS] 

Inte klassad 

Avsnitten 11 och 12 innehåller mer detaljerad information om hälsorisker, symtom och miljörisker. 

 
2.2 Märkningselement 

signalord riskinformation 

säkerhetsinformation 

Prevention 

reaktion 

lagring 

avfallshante

ring 

Kompletterande 
märkningselement 

 

 
Inget signalord. 

Inga kända betydande effekter eller faror. 
 

 
Ej tillämpligt.  

Ej tillämpligt.  

Ej tillämpligt.  

Ej tillämpligt. 

Säkerhetsdatablad tillgängligt på begäran. 

Särskilda förpackningskrav 
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AVSNITT 2: Möjliga faror 

Behållaren ska utrustas 

med barnsäkra 

förslutningar 

Ej tillämpligt. 

Behållaren ska utrustas   med barnsäkra förslutningar. 

 
2.3 Andra faror 

Ämnet uppfyller 

kriterierna för PBT enligt 

förordning (EG) nr 

1907/2006, bilaga XIII 

Ämnet uppfyller 

kriterierna för vPvB 

enligt förordning (EG) nr 

1907/2006, bilaga XIII 

Andra faror som inte 

leder till klassificering 

 

 
Nej. 

 
 

 
Nej. 
 
 

 
Denna produkt bör inte användas i andningsluftkompressorer. 

 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

Blandning/ämne  UVCB Högt raffinerad 

basolja (IP 346 DMSO extrakt < 3%). 

Produktens / 

beståndsdelens 

namn 

Identifierare %  Förordning (EG) nr 

1272/2008 [CLP] 

Typ 

Destillationsprodukter (petroleum), 
hydrerade, tungt paraffiniska 

EG: 265-157-1 
CAS: 64742-54-7 

100  Icke klassad.  [*] 

 

 
Typ 

[*] Ämne 
[A] Beståndsdel 
[B] Förorening 
[C] Stabiliserande tillsatsmedel 

Gränsvärdena för exponering på arbetsplatsen, om tillgängliga, anges i avsnitt 8. 
 

AVSNITT 4: Första hjälpen 
 

4.1 Beskrivning av första hjälpen åtgärder 

Kontakt med 
ögonen 

Vid kontakt med ögonen, skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter.  Ögonlocken 
bör dras bort ögongloben för att säkerställa grundlig sköljning.  Kontrollera om det finns 
kontaktlinser och ta i så fall bort dem.  Vid irritation, kontakta läkare. 

Hudkontakt  Skölj förorenad hud med mycket vatten.  Ta av förorenade kläder och skor.  Tvätta kläderna 
innan de används igen.  Rengör skor noggrant innan de används igen.  Vid irritation, 
kontakta läkare. 

Inandning 

Sväljning 

Vid inandning, andas in frisk luft.  Vid besvär, kontakta läkare. 

Framkalla inte kräkning såvida detta inte uttryckligen beordrats av medicinsk personal.  Om symtom 
uppstår, kontakta läkare. 

Skydd av förstahjälparen   Inga åtgärder bör vidtas som innebär en personlig risk eller som inte har tränats tillräckligt. 

 
4.2 Viktigaste akut och fördröjt uppträdande symptom och effekter 

Se avsnitt 11 för mer detaljerad information om hälsoeffekter och symtom. 

 
4.3 Information om omedelbar medicinsk akuthjälp eller specialbehandling 

Information för läkaren  Behandlingen bör i allmänhet bero på symtomen och vara inriktad på att lindra effekterna. 
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel 
 

Olämpliga släckmedel 

I händelse av brand, använd skum, torra kemikalier eller koldioxidsläckare eller -spray. 
 

Använd inte en vattenstråle. 

 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Faror som orsakas av 

ämnet eller blandningen 

Farliga 
förbränningsprodukter 

Vid uppvärmning eller brand stiger trycket och behållaren kan spricka. 
 

 
Förbränningsprodukterna kan innefatta följande föreningar: Koloxider (CO, CO2) 

 
5.3 Information för brandbekämpning 

Särskilda 

försiktighetsåtgärder för 

brandmän 

Speciell skyddsutrustning 

för brandmän 

Vid brand ska riskområdet omedelbart stängas av och alla närvarande personer evakueras.  Inga 
åtgärder bör vidtas som innebär en personlig risk eller som inte har tränats tillräckligt. 

Brandmän bör bära lämpliga skyddskläder och självförsörjande andningsapparater med helmask 
som arbetar i övertrycksläge.  Kläder för brandmän (inklusive hjälmar, skyddsstövlar och 
skyddshandskar) som uppfyller europeisk standard EN 469, ger grundläggande skydd mot olyckor 
med kemikalier. 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden för nödsituationer 

Personal som inte är 

utbildad för 

nödsituationer 

 
 

Räddningsarbetare 

Inga åtgärder bör vidtas som innebär en personlig risk eller som inte har tränats tillräckligt. 
Evakuera omgivningen. Neka åtkomst för personal som inte behövs och för oskyddad personal. 
Vidrör eller beträd inte det spillda ämnet. Varning Risk för halkning; Gå försiktigt för att undvika 
att falla. Bär lämplig personlig skyddsutrustning. 

 
Om specialkläder krävs för att hantera spillet, se avsnitt 8 för lämpliga och olämpliga material. Se 
även information i "För personer som inte är räddningsarbetare". 

 
6.2 

Miljöskydd 

Undvik spridning och tömning av spillt material och kontakt med jord, vatten, avlopp och 
avloppsledningar.  Informera de behöriga myndigheterna om produkten har orsakat 
miljöföroreningar (avloppssystem, ytvatten, mark eller luft). 

 
6.3 Metoder och material för absorbering och rengöring 

Liten mängd spillt ämne 

 
 

Stor mängd spillt ämne 

Förslut läckan om det är möjligt utan risk.  Avlägsna behållaren från läckageområdet. Absorbera 
med inert material och placera i en lämplig bortskaffningsbehållare. Avfallshantera genom ett erkänt 
avfallsföretag. 

Förslut läckan om det är möjligt utan risk. Avlägsna behållaren från läckageområdet. Undvik att 
spillet hamnar i avlopp, vattendrag, källare eller slutna områden. Gränsa in spillt material med en 
icke-brännbar absorbent (t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur) och samla upp i lämplig behållare 
för omhändertagande enligt lokala föreskrifter. Avfallshantera genom ett erkänt avfallsföretag. 

 
6.4 Hänvisning till 
andra 

avsnitt 

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i nödsituationer. Brandbekämpningsåtgärder finns i avsnitt 5. 
Se avsnitt 8 för information om lämplig personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 12 för 
miljöskyddsåtgärder. 
Se avsnitt 13 för ytterligare information om avfallshantering. 

 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder 

Råd om allmän 
arbetshygien 

Bär lämplig personlig skyddsutrustning. 

Att äta, dricka och röka ska förbjudas i områden där detta ämne används, lagras eller bearbetas. 
Tvätta noggrant efter hantering. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du beträder 
matplatsen. Se avsnitt 8 för mer information om hygienåtgärder. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.2 Villkor för säker 

lagring, inklusive 

eventuell oförenlighet 

Lagra i enlighet med lokala bestämmelser. Förvaras borta från oförenliga material på en torr, sval 
och väl ventilerad plats (se avsnitt 10). Håll borta från värme och direkt solljus. Håll behållaren tätt 
försluten och förseglad tills den används. Behållare som har öppnats ska förslutas försiktigt och 
förvaras stående för att förhindra läckage. Förvaring och användning endast i behållare/fat som är 
avsedda för denna produkt. Förvara inte i omärkta behållare. 

Olämplig Längre exponering vid högre temperaturer. 

Tyskland -  10 

Lagringsklass 

 
7.3 Specifika slutanvändningar 

Rekommendati

oner 

Se avsnitt 1.2 och scenarierna i avsnittet Exponering i bilagan, om tillämpligt. 

 

AVSNITT 8: Begränsning och övervakning av exponeringen/personlig skyddsutrustning 
 

8.1 Parametrar som ska övervakas 

Arbetsplatsgränsvärden 
 

Produktens / beståndsdelens namn  exponeringsgränsvärden 
 

Destillationsprodukter (petroleum), 
hydrerade, tungt paraffiniska 

 

ACGIH TLV (USA). 

 
TWA: 5 mg/m³ 8 timmar. Skapad/Reviderad: 11/2009 Form: Inandningsbar 
fraktion 

Även om specifika gränsvärden som ska övervakas för vissa komponenter kan anges i detta avsnitt, kan även andra 
komponenter förekomma som har bildats i dimmor, ångor eller damm. Därför är de angivna specifika gränsvärdena som ska 
övervakas inte nödvändigtvis tillämpbara för produkten som helhet och ges endast för allmänna informationsändamål. 

Rekommenderade 
övervakningsförfaranden 

Om denna produkt innehåller ingredienser med exponeringsgränser, kan en personlig, 
atmosfärisk (för arbetsplatsen) eller biologisk övervakning krävas för att bestämma 
ventilationens effektivitet eller andra kontrollåtgärder och/eller användning av andningsapparater 
vara nödvändig.  En hänvisning bör göras till kontrollstandarder, såsom följande:  Europeisk 
standard SS EN 689 (Arbetsplatsluft - Vägledning för bedömning av exponering genom 
inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och mätstrategi)  Europeisk 
standard SS EN 14042 (Arbetsplatsluft - Vägledning vid val av metod för bestämning av 
exponering för kemiska och biologiska ämnen)  Europeisk standard DIN EN 482 Arbetsplatsluft - 
Allmänna krav på metoder för mätning av kemiska ämnen  En hänvisning till nationella 
vägledningsdokument för metoder för bestämning av farliga ämnen är dessutom obligatorisk. 

Härledd nolleffektnivå 

Det finns inga DNELs/DMELs värden. 
 

Uppskattad nolleffektkoncentration 

Det finns inga PNEC värden. 
 

 
8.2 Begränsning och övervakning av exponering 

Lämpliga tekniska styrenheter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Individuella skyddsåtgärder 

Tillhandahåll en ventilationsanläggning eller andra tekniska anordningar för att hålla relevanta 
koncentrationer i luften under deras respektive gränsvärden för arbetsplatsexponering. All 
aktivitet med kemikalier bör utvärderas för tillhörande hälsorisker för att säkerställa att varje 
exponering sker under tillräckligt kontrollerade förhållanden. Personlig skyddsutrustning bör 
endast övervägas efter att andra kontrollåtgärder (t.ex. tekniska kontroller) har utvärderats på 
lämpligt sätt. Personlig skyddsutrustning ska uppfylla gällande standarder, vara lämplig för 
avsedd användning, hållas i gott skick och underhållas korrekt. Välj personlig skyddsutrustning i 
enlighet med gällande standarder. Kontakta din leverantör av personlig skyddsutrustning. 
Kontakta din nationella organisation för mer information om standarder. 
Det slutliga valet av skyddsutrustning beror på riskbedömningen. Det är viktigt att se till att alla 
delar av den personliga skyddsutrustningen är kompatibla med varandra. 
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AVSNITT 8: Begränsning och övervakning av exponeringen/personlig skyddsutrustning 

Hygienåtgärder 
 

 
 
 

Andningsskydd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ögon-/ansiktsskydd 

Hudskydd 

Handskydd 

Tvätta noggrant händer, underarmar och ansikte efter hantering av kemiska produkter och i 
slutet av arbetsdagen, samt innan du äter, röker och besöker toaletten. Se till att det finns 
ögontvättstationer och säkerhetsduschar i närheten av arbetsområdet. 
 

Vid otillräcklig ventilation ska lämplig andningsutrustning användas. 

Som skydd mot metallbearbetningsvätskor, välj andningsskydd av klass "oljebeständig" (klass R) 
eller "olje ogenomtränglig" (klass P). Beroende på mängden skadeämnen som finns i luften, kan 
en luftrenande andningsmask (med HEPA-filter) inklusive engångsfilter (P- eller R-serien) (för 
oljedimma under 50 mg/m³) eller ett eldrivet, luftrenande andningsskydd med huva eller hjälm 
och HEPA-filter (för oljedimma under 125 mg/m³) krävas. 
Där organiska ångor utgör en potentiell fara vid metallbearbetning kan en 
filterkombination för partiklar och organiska ångor behövas. 
Rätt val av andningsskydd beror på användningen, de använda kemikalierna och 
andningsskyddsutrustningens tillstånd. Säkerhetsinstruktioner bör skapas för alla avsedda 
användningar. Andningsskydd ska alltid väljas i samråd med tillverkaren och med hänsyn till 
lokala arbetsförhållanden. 

Säkerhetsglasögon med sidoskydd. 
 

 
Allmänna uppgifter: 

 
Eftersom respektive arbetsmiljö och materialhanteringsmetoder varierar måste 
säkerhetsförfaranden utvecklas för varje planerad användning. Valet av rätt skyddshandskar 
beror på kemikalierna som hanteras samt arbets- och användningsvillkoren. De flesta 
handskarna ger endast skydd under en begränsad tid innan de behöver kasseras och bytas ut 
(även de bästa kemikaliebeständiga handskarna går sönder efter upprepad exponering för 
kemikalier). 

 
Handskarna ska väljas i samråd med leverantören/tillverkaren och med hänsyn till en omfattande 
bedömning av arbetsförhållandena. 

 
Rekommendation: Nitrilhandskar. 
Genombrottstid: 

 
Data om genombrottstider samlas in av handsktillverkarna under laboratorietestförhållanden och 
indikerar hur länge en handske ger effektivt genomträngningsmotstånd. När rekommendationer 
om genombrottstider följs är det viktigt att ta hänsyn till de faktiska arbetsplatsförhållandena. 
Fråga alltid handsktillverkaren om aktuell teknisk information om genombrottstiderna för de 
rekommenderade handsktyperna. 
Vi gör följande rekommendationer för val av handskar: Permanent kontakt: 

Handskar med en minsta genombrottstid på 240 minuter eller helst > 480 minuter, om 
lämpliga handskar kan erhållas. 
Såvida det inte finns lämpliga handskar med denna skyddsnivå, är handskar med kortare 
genombrottstider acceptabla så länge ett adekvat skötsel- och utbytesprogram upprättas och 
efterlevs. 

 
Kortvarigt skydd/stänksydd 

 
Rekommenderade genombrottstider se ovan. 

Som allmänt känt bärs ofta handskar med kortare genombrottstider under kortvariga, tillfälliga 
exponeringar. Därför måste ett adekvat skötsel- och utbytesprogram upprättas och följas strikt. 
Handsktjocklek: 

 
För allmänna tillämpningar rekommenderar vi vanligtvis handskar med en tjocklek på mer än 0,35 
mm. 

 
Vi påpekar uttryckligen att handskens tjocklek inte garanterar handskens motstånd mot en 
specifik kemikalie, eftersom genomträngningseffekten beror på handskmaterialets 
sammansättning. Av denna anledning bör valet av handskar göras med hänsyn till 
arbetsförhållandena och genomträngningstiden. 
Handsktjockleken kan även variera beroende på tillverkare, handsktyp och modell. Av
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AVSNITT 8: Begränsning och övervakning av exponeringen/personlig skyddsutrustning 

 Av denna anledning bör tillverkarens specifikationer alltid beaktas vid valet av lämpliga handskar 

för motsvarande arbete. 

 
OBS: Beroende på arbetsuppgiften kan handskar med avvikande tjocklek krävas för en specifik 
uppgift. Exempel: 

 
• Tunnare handskar (upp till 0,1 mm eller tunnare) kan behövas när en hög grad av 

skicklighet krävs. Emellertid är skyddseffekten av dessa handskar snarare begränsad till en 
mycket kort tid, så att de vanligtvis används i form av engångshandskar. 

 
• Tjockare handskar (upp till 3 mm eller tjockare) kan behövas om det finns en ökad mekanisk 

(eller kemisk) risk såsom nötning eller punktering. 
 

 
Huden och 
kroppen 

 
 
 
 
 
 
 
 

Avser standard: 

 
Begränsning och 

övervakning av 

miljöexponering 

Användning av skyddskläder är en bra industriell praxis. 
Före hantering av denna produkt ska personlig skyddsutrustning väljas på grundval av den 
uppgift som ska utföras och de involverade riskerna, valet ska godkännas av en specialist. 
Overaller av bomull eller polyester eller blandningar därav, ger endast skydd mot lätt 
ytkontaminering som inte kommer att tränga igenom till huden. Overaller ska tvättas 
regelbundet. Om det finns en hög risk för kontaminering av huden (t.ex. vid rengöring av spillt 
material eller vid stänkrisk) krävs kemikaliebeständiga förkläden och/eller ogenomträngliga 
kemikalieskyddsdräkter och stövlar. 

 
 

Andningsskydd: EN 529 
Handskar: EN 420, EN 374 
Ögonskydd: EN 166 

Utsläpp från ventilations- och processutrustning bör kontrolleras för att säkerställa att de 
uppfyller kraven i miljölagstiftningen.  I vissa fall kommer frånluftsrenare, filter eller tekniska 
ändringar av processutrustningen att krävas för att minska utsläppen till acceptabla nivåer. 

 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om de grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaperna 

Utseende 

Fysikaliskt tillstånd 

Färg 

Lukt 

Vätska. 

Bärnstensfärg

ad. Mild 

 

Lukttröskel pH-värde 

smältpunkt/fryspunkt första 

kokpunkt och kokintervall 

Ej tillgänglig.  

Ej tillgänglig.  

Ej tillgänglig. 

Ej tillgänglig. 

 
Pourpoint  -9 °C 

Flampunkt Öppet kärl: 250°C (482°F) [Cleveland.] 

Förångningshastighet Ej tillgänglig. 

Antändlighet (fast, 

gasformig) 

Övre/nedre antändlighets- eller 

explosionsgränser 

Ångtryck, 

ångdensitet, 

relativ densitet 

Ej tillgänglig.  

Ej tillgänglig. 

Ej tillgänglig.  

Ej tillgänglig. 

Ej tillgänglig. 

Densitet  <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) vid 15°C 

Löslighet(er)  olöslig i vatten. 

Fördelningskoefficient: n- 

oktanol/vatten 

Ej tillgänglig. 
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Självantändningstemperatur Ej tillgänglig. 

Sönderdelningstemperatur   Ej tillgänglig. 

Viskositet  Kinematisk: 92 mm2/s (92 cSt) vid 40°C 
Kinematisk: 10,6 mm2/s (10,6 cSt) vid 100°C 
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Explosiva egenskaper 

Oxiderande egenskaper 

Ej tillgänglig.  

Ej tillgänglig. 

9.2 Övrig information 

Ingen övrig information. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1 Reaktivitet  Det finns inga specifika testdata för denna produkt.  För mer information, se "Förhållanden som 
ska undvikas" och "Oförenliga material." 

 
10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil. 

 
10.3 Möjlighet till farliga 

reaktioner 

Under normala lagringsförhållanden och vid normal användning uppstår inga farliga reaktioner. 
 
Under normala lagringsförhållanden och vid normal användning uppstår farlig polymerisation. 
 

 
10.4 Förhållanden 
som ska undvikas 

Undvik alla möjliga antändningskällor (gnista, låga). 

 
10.5 Oförenliga 
material 

Reaktiv eller oförenlig med följande ämnen: Oxiderande material. 

 
10.6 Farliga 
sönderdelningsprodu
kter 

Under normala lagrings- och användningförhållanden borde inga farliga sönderdelningsprodukter 
bildas. 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1 Information om toxikologiska effekter 

Aspirationsrisk 

Slutsats / 

sammanfattning 

Information om 
troliga 
exponeringsvägar 

Inte klassad.  Baserat på tillgängliga data uppfylls inte kriterierna för klassificering. 

 
Förväntade ingångsvägar: Dermal, inandning. 

Potentiella akuta hälsoeffekter 

Inandning  Inandning av ånga är normalt inte ett problem under omgivningsförhållanden på grund av det 
låga ångtrycket. 

Sväljning Inga kända betydande effekter eller faror. 

Hudkontakt  Inga kända betydande effekter eller faror. 

Kontakt med 

ögonen 

Inga kända betydande effekter eller faror. 

Symtom relaterade till fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper 

Inandning  Inandning av termiska sönderdelningsprodukter i form av ånga, dimma eller rök kan vara 
skadlig för hälsan.

Sväljning 

Hudkontakt 

Inga specifika data. Inga 

specifika data 

Ögonkontakt  Inga specifika data. 
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Fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter från kort eller långvarig exponering 
 

Inandning  

 
Sväljning 

 
Hudkontakt 

 
Kontakt med 
ögonen 

 

Stark exponering för inandning av luftburna droppar eller aerosoler kan orsaka irritation av 
luftvägarna. 

Förtäring av stora mängder kan orsaka illamående och diarré. 

 

Långvarig eller upprepad kontakt kan torka huden och orsaka irritation och/eller dermatit. 

 

Potentiell risk för tillfälliga problem som brännskador eller rodnad vid oavsiktlig ögonkontakt.

Möjliga kroniska hälsoeffekter 

Allmän 

cancerframkallande 

effekt 

Mutagenicitetseffekter 

på utvecklingen 

Inga kända betydande effekter eller faror.  

Inga kända betydande effekter eller faror.  

Inga kända betydande effekter eller faror. 

 Inga kända betydande effekter eller faror. 
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Avfallskod Europeisk avfallskatalog (EWC) 

15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av farliga ämnen eller är förorenade av farliga ämnen 

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

Påverkan på 
fertiliteten 

 

 

Inga kända betydande effekter eller faror. 

 

AVSNITT 12: Miljöinformation 
 

12.1 Toxicitet 

Miljörisker   Inte klassificerad som farlig 

 
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Förväntad biologiskt nedbrytbar. 

 
12.3 Bioackumulerande potential 

 

Denna produkt förväntas inte bioackumuleras i miljön genom näringskedjorna. 

 
12.4 Mobilitet i mark 

Fördelningskoefficient 
jord/vatten (KOC) 

 
Ej tillgänglig. 

Mobilitet  Läckande produkt kan tränga in i jorden vid läckage och leda till jord- och 
grundvattenföroreningar. 

 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 

PBT  Nej. 

vPvB  Nej. 

 
12.6 Andra skadliga 
effekter 

Övrig ekologisk 
information 

 

 
 
Läckande produkt kan leda till filmbildning på vattenytan, vilket kan minska syreutbytet och resultera 
i döden av organismer. 

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1 Förfarande för avfallshantering 

Produkt 

Metoder för 
avfallshantering 

 
Farligt avfall 

Returnera produkterna till återvinning om möjligt. Avfallshantering måste utföras av 
auktoriserade avfallsföretag. 

Ja. 

Europeisk avfallskatalog (EWC) 
 

Avfallskod Avfallsbeteckning 

13 02 05* Icke-klorerade maskiner, växel och smörjoljor baserade på mineraloljor 

Avvikande användning av produkten och/eller föroreningar kan nödvändiggöra att avfallsproducenten använder ett annat 
avfallskodnummer. 
 

Förpackning 

Metoder för 
avfallshantering 

 
 
 
 

 
Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

Returnera produkterna till återvinning om möjligt. Avfallshantering måste utföras av 
auktoriserade avfallsföretag. 

 
 
 

 
Avfall och behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Tomma behållare och foder kan 
innehålla produktrester. Undvik spridning och tömning av släppt material och kontakt med jord, 
vatten, avlopp och avloppsrör. 
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AVSNITT 14: Transportinformation 
 

ADR/RID 

 

 
ADN

 

 
IMDG  IATA 

 

14.1 UN-nummer 
 

 
14.2 

Korrekt UN- 
leveransnamn 

 

14.3 
Faroklass för transport 

 
 
 

14.4 
Förpackningsgrupp  

 

Inte inordnad. 
 

 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

Inte inordnad. 
 

 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

Inte inordnad. 
 

 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 

Inte inordnad. 
 

 
- 
 

 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
14.5 

Miljörisker 
 

Ytterligare 
information 

 
 
Nej.  Nej.  Nej. 
 

 
-  -  - 

 
 
Nej. 
 

 
- 

 
 

14.6 Särskilda 

försiktighetsåtgärder för 

användaren 

Ej tillgänglig. 

 

 
14.7 Bulktransport enligt 

bilaga II till MARPOL och 

enligt IBC-koden 

Ej tillgänglig. 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

15.1 Föreskrifter/lagar om säkerhet, hälsa och miljö som är specifika för ämnet eller blandningen 

 

EG-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) 

Bilaga XIV - Förteckning över godkända ämnen 

Särskilt farliga ämnen 

Ingen av komponenterna är listad. 

Bilaga XVII - 

Begränsningar av 

tillverkning, utsläpp på 

marknaden och 

användning av vissa 

farliga ämnen, 

blandningar och varor 

Övriga bestämmelser 

j tillämpligt. 

REACH status  Företaget som nämns i avsnitt 1 säljer produkten i EU i enlighet med de gällande REACH-
föreskrifterna. 
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US Inventory (TSCA 

8b) Australian 

Inventory of Chemicals 

(AICS) 

Kanadian Inventory 

Förteckning över 

befintliga kemiska 

ämnen i Kina (IECSC) 

Förteckning över 

befintliga och nya 

kemiska ämnen i Japan  

(ENCS) 

Förteckning över 

befintliga kemiska ämnen 

i Korea (KECI) 

Alla komponenter är listade eller undantagna.  

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

 
 
 

Alla komponenter är listade eller undantagna.  

Alla komponenter är listade eller undantagna. 

 
 
Inte bestämd. 
 

 
Alla komponenter är listade eller undantagna. 
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

Förteckning över 

kemiska ämnen i 

Filippinerna (PICCS) 

Förteckning över 

befintliga kemiska 

ämnen i Taiwan (TCSI) 

Nationella föreskrifter

Alla komponenter är listade eller undantagna.  
Inte bestämd. 

Vattenfarlighetsklass 1 bilaga 
nummer 4 

(klassad enligt VwVwS) 

 
15.2 

Bedömning av kemisk 

säkerhet 

Denna produkt innehåller ämnen för vilka ämnesutvärdering fortfarande krävs. 

 

AVSNITT 16: Övriga uppgifter 
 

Förkortningar och akronymer  ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 
ADR = Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg 
ATE = Uppskattad akut toxicitet BCF = Biokoncentrationsfaktor CAS = Chemical Abstracts Service 
CLP = Förordning om klassificering, märkning och förpackning [Förordning (EG) nr 
1272/2008] 
CSA = Kemisk säkerhetsbedömning 
CSR = Kemisk säkerhetsrapport 

DMEL = Härledd minimal effektnivå DNEL = Härledd nolleffektnivå EINECS = European Inventory 
of Existing Commercial Chemical Substances 
ES = Exponeringsscenario 
EUH-fras = CLP-specifik riskfras 
EAK = Europeiska avfallskatalogen 
GHS = Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier 
IATA = International Air Transport Association 
IBC = Intermediate Bulk Container 
IMDG = Farligt gods i internationell sjöfart 
LogPow = Dekadisk logaritm för oktanol-vatten-fördelningskoefficienten 

MARPOL = Internationella konventionen för förebyggande av föroreningar från fartyg, 1973, 
ändrad genom 1978-protokollet. ("Marpol" = marine pollution) 
OECD = Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling 
PBT = Persistent, bioackumulerande och giftig 
PNEC = Uppskattad nolleffektkoncentration 
RID = Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg 
RRN = REACH registreringsnummer 
SADT = Självaccelererande sönderdelningstemperatur 
SVHC = Särskilt farliga ämnen 
STOT-RE =Specifik toxicitet för målorgan - Upprepad exponering STOT-SE = Specifik toxicitet för 
målorgan - Enstaka exponering tidsmedelvärde = Tidsvägd genomsnitt 
UN = Förenta Nationerna 
UVCB = Komplext kolväteämne 
VOC = Flyktiga organiska föreningar 
vPvB = Mycket persistent och mycket bioackumulerande 
Varierar = Kan innehålla ett eller flera av följande ämnen  101316-69-2 / RRN 01-2119486948-13, 
101316-70-5, 101316-71-6, 101316-72-7 / RRN 01-2119489969-06, 64741-88-4 / RRN 01-
2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 
64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64741-97-5 / RRN 
01-2119480374-36, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 
01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 
01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 
01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 
01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 
64742-64-9, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 

72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / 
RRN 01-2119474889-13, 74869-22-0 / RRN 01-2119495601-36, 90669-74-2 / RRN 
01-2119970171-43 

 

Fulltext av förkortade H-

fraser 

 

Ej tillämpligt. 
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AVSNITT 16: Övriga uppgifter 

Fulltext av klassificeringarna 
[CLP/GHS]  

 

Ej tillämpligt. 
 

Anger ändrad information jämfört med föregående version.  

Information till läsaren 

Alla rimligt genomförbara åtgärder har vidtagits för att säkerställa att detta datablad och informationen om hälsa, säkerhet och 
miljö som det innehåller är korrekt vid det datum som anges nedan. Inga garantier eller försäkringar, uttryckliga eller 
underförstådda, görs angående riktigheten eller fullständigheten av uppgifterna och informationen i detta datablad. 
Uppgifterna och rådgivningen är giltiga när produkten säljs för den eller de angivna användning(arna). Utan föregående samråd 
med Gardner Denver Schopfheim GmbH ska produkten ska endast användas för den beskrivna användningen(arna). 
Det åligger användaren att kontrollera denna produkt och använda den på ett säkert sätt och följa alla tillämpliga lagar och 
förordningar. Gardner Denver Schopfheim GmbH påtar sig inget ansvar för person- eller sakskador till följd av användning som 
inte överensstämmer med den angivna avsedda produktanvändningen av materialet, till följd av underlåtenhet att följa 
rekommendationerna eller till följd av faror som är oskiljbara från materialets natur. Köpare av produkten för leverans till tredje part 
för arbetsändamål har en skyldighet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att alla personer som hanterar eller använder 
produkten tillhandahålls informationen på detta säkerhetsdatablad. Arbetsgivarna har en skyldighet att förklara alla 
försiktighetsåtgärder som bör vidtas för anställda och andra som kan drabbas av de faror som beskrivs på detta 
säkerhetsdatablad. Du är välkommen att kontakta Gardner Denver Schopfheim GmbH för att säkerställa att detta dokument är den 
senaste versionen.  

 


