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1. Namnet på produkten och företaget
Trade Name:

Supplier:

Manufacturer:

GF 200 Series

ALFA LAVAL Tumba AB

SAIT SPA

Hans Stahles väg

Via S’Anna alle paludi 115

SE-147 80 Tumba

80142-Napoli

Sverige

Italien

Tel: +46 (0)8 53 06 50 00
Fax:+46 (0)8 - 53 06 52 59
e-mail

sds.question@alfalaval.com

Product Type:
Spackel för reparation
Nödnummer: 020-99 60 00 öppet 24h
2. Farliga egenskaper
Produkten är brandfarlig. Ångor kan irritera ögonen, andningsorganen och huden.
3. Sammansättning / ämnenas klassificering
Komponenter

Halt (%)

CAS Nr

EC Nr

Symbol

EEC-klassificering

Styren

20 - 40

100-42-5

202-851-5

Xn

R10-20-36/38

För förklaring av R-fraser se sektion 16.

4. Första hjälpen
Vid inandning

Uppsök frisk luft. Ge konstgjord andning eller syrgas vid
oregelbunden andning eller om andningen upphört. Kontakta
läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta noggrant med tvål och vatten.

Vid ögonkontakt

Skölj rikligt med tempererat vatten i minst 5 minuter.
Kontakta läkare.

Vid förtäring

Framkalla inte kräkning. Kontakta omedelbart läkare.

Adressupplysningar för alla länder blir kontinuerligt uppdaterade på vår websida.
Vänligen besök www.alfalaval.com för att få tillgång till informationen.
Den senaste versionen av Alfa Laval's SDB finns tillgänglig på vår websida.
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5. Åtgärder vid brand
Lämpliga släckmedel

CO2, skum eller sand, inte vatten.

Slutna behållare i närheten av brand ska kylas med vatten.
6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp
Spill

Valla in med sand, jord eller sågspån och lämna för deposition.

Personligt skydd

Använd skyddsglasögon och skyddshandskar.
Sörj för god ventilation.

Miljöskyddsåtgärder

Låt ej hamna I avloppssystemet, ytvatten eller grundvatten.

7. Hantering och lagring
Lagring

Öppnad behållare ska återförslutas väl och förvaras i upprätt läge.
Lagras kallt på en torr och väl ventilerad plats.

Hantering

Undvik kontakt med hud och ögon.
Hantera endast i utrymmen med god ventilation.

8. Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder
Hudskydd

Lämpliga skyddshandskar.

Ögonskydd

Skyddsglasögon.

Andningsskydd

Mask med aktivt kol. Sörj för god ventilation.
Halten av styrenångor i luften ska mätas och måste ligga under
gränsvärdena som anges nedan.

Ämne

NGV
%
wt/wt

Styren ångor

8h
ppm
20

KTV

8h
mg/m3
90

15 min
ppm
50

Anm. H

Ämnet kan lätt upptas genom huden.

Anm M

Medicinsk kontroll krävs

Notes

15 min
mg/m3
200

H,M

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende

Tixotropisk vätska

Lukt

Aromatisk

Flampunkt

32 ºC (styren)

Specifik densitet vatten = 1

Ca 1.20 g/cmc at 25 ºC

Löslighet

Olöslig i vatten

Adressupplysningar för alla länder blir kontinuerligt uppdaterade på vår websida.
Vänligen besök www.alfalaval.com för att få tillgång till informationen.
Den senaste versionen av Alfa Laval's SDB finns tillgänglig på vår websida.
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10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som bör undvikas

Värme över 25ºC, solbestrålning.

Material och kemiska produkter som
bör undvikas

Starkt oxiderande ämnen.

Farliga omvandlingsprodukter

Stabil.

11. Toxikologisk information
Inandning

LC; >5 mg/l (styren)

Förtäring

LD50; >2000 mg/kg (styren)

12. Ekoogisk information
Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag.
13. Avfallshantering
Uthärdat material betraktas inte som farligt och kan slängas enligt lokala föreskrifter.
14. Transportinformation
ADR/ADR-S/ RID/RID-S

UN-Nr: 1139
Benämning,sv: Täcklösning (ångtryck vid 50ºC högst 110 kPa)
Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50
ºC not more than 110 kPa)
Klass: 3
Klassificeringskod: F1
Förpackningsgrupp: lll

IMDG-koden

UN-No: 1139
Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50
ºC not more than 110 kPa)
IMO-class: 3
Subsidiary risk: Packaging group: lll
EmS No: F-E, S-E
Marine pollutant: No
Flashpoint: 32 °C

DGR

UN-No: 1139
Proper shipping name: Coating solution (vapour pressure at 50
ºC not more than 110 kPa)
Class: 3
Subsidiary risk: Packaging group: lll

Adressupplysningar för alla länder blir kontinuerligt uppdaterade på vår websida.
Vänligen besök www.alfalaval.com för att få tillgång till informationen.
Den senaste versionen av Alfa Laval's SDB finns tillgänglig på vår websida.
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15. Gällande bestämmelser
Farosymboler

Xi

Irriterande
R-fraser

R10 Brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning
R36/38 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.

S-fraser

S23 Undvik inandning av ånga.
S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
S51 Sörj för god ventilation.

16. Övrig information
Förklaring av R-fraser under sektion
2

R10 Brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R36/38 Irriterar ögonen och huden.
Ny revision pga ändringar i punkterna: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 och 15.
FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR
Alfa Laval lämnar denna information i god tro, men intygar därmed inte att den är heltäckande eller
korrekt. Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de potentiella risker som kan förknippas
med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha genomgått lämplig
utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att använda sitt eget
omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av produkten. Alfa Laval
påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör från informationen i
detta säkerhetsblad eller från produktens användning, hantering, lagring eller bortskaffande. Alfa Laval
lämnar inga utfästelser eller förbindelser, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men
inte begränsat till garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller
informationen i detta dokument eller produkten som informationen avser.

Adressupplysningar för alla länder blir kontinuerligt uppdaterade på vår websida.
Vänligen besök www.alfalaval.com för att få tillgång till informationen.
Den senaste versionen av Alfa Laval's SDB finns tillgänglig på vår websida.
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