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Med reservation för ändringar! Aktuell per Enligt förordning (EG) Nr. 1907/2006 Sida SE  Art. nr  

 
 

1 Beteckning av ämnet resp. blandningen och företaget 

Handelsnamn 

Kylvätska KF 23E 

Användning av ämnet / tillberedning 

Frysskyddsmedel för respektive EWM svetssystem 

Tillverkare / leverantör 

EWM AG 

Gata 

Dr. Günter Henle Str. 8 

Nat.-bet./Postnr./Ort 

D – 56271 Mündersbach 

Kontaktställe för tekn. information 

Anwendungstechnik (Tel. +49 (0) 2680/ 181-318 

Telefon / Telefax / E-mail 

+49 (0)2680/ 181-335 / +49 (0)2680/ 181-244 / E-mail: qm@ewm.de 

Nödfallsinformation 

+46 (8) 736 03 84 

Giftinformationscentralen Swedish Poisons Information Centre 17176 Stockholm 
 

 
 

2 Möjliga risker 

Klassificering av blandningen KF 23E enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Farliga ämnen: Etanol (Etylalkohol) (Index nr.: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signalord: OBS 

Varningssymbol GHS02 

 

Brandfarlig vätska, kategori 3 (Flam. Liq. 3) 

H226 Brandfarlig vätska och ånga 

Klassificering av blandningen KF 23E enligt rådets direktiv 67/548/EEG: 

Farosymbol: Anges ej 

Farliga ämnen: Etanol (etylalkohol) (CAS: 64-17-5) 

2.1 Klassificeringar av ämnet eller blandningen 
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2.2 Märkningsuppgifter 

Klassificering av KF 23E-förpackningen enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Farliga ämnen: Etanol (etylalkohol) (index nr: 603-002-00-5) (CAS:64-17-5) 

Signalord: OBS! 

Varningssymbol GHS02 

 

Standardfraser om faran 

H226 Brandfarlig vätska och ånga 

Anvisningar för säker hantering 

P210 Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden. 

P233 Behållaren ska vara väl tillsluten. 

P243 Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. 

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Anvisningar för säker hantering – Reaktion 

P303 + P361 + P353 Vid kontakt med huden (även håret: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj 

huden med vatten/duscha. 

Anvisningar för säker hantering – Förvaring 

P403 + P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. 
 

2.3 Andra faror 

Skadliga konsekvenser för hälsan: 

Verkar lokalt irriterande på huden och slemhinnorna. Avfettar huden, sprickbildning kan förekomma, vilket 

öppnar infektionsportarna. Vid kontakt med ögonen kan skador inte uteslutas. Ångorna har narkotisk ef-

fekt, beroende på koncentrationen och exponeringstiden. Tecken på förgiftning är känslan av onykterhet i 

kombination med huvudvärk, feberkänsla, tryck i ögonen (även i magtrakten), trötthet och sömnighet up-

pstår. 
 

Farliga konsekvenser för miljön: 

Förångas snabbt vid utsläpp i det fria (framförallt vid högre temperaturer). Ångorna är tyngre än luft och 

kan breda ut sig över ett stort område. Bildar en explosiv blandning med luft. Vätskan blandas obegränsat 

med vatten. När större mängder rinner ut i vattnet kan en explosiv blandning av alkohol och luft bildas 

över vattenytan. 
 

De allvarligaste negativa effekterna på de fysikalisk-kemiska egenskaperna: 

Blandningen är klassificerad och kännetecknad som antändlig. Vid kontakt med luft kan brännbara/explo-

siva blandningar bildas. Ångorna är tyngre än luft, de samlar sig nära marken. De kan komma i kontakt 

med möjliga tändkällor och explodera. 
 

 
 

3 Sammansättning / Uppgifter om beståndsdelarna 

Kemisk karakterisering 

Etanol löses i vattnig lösning 
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Farliga ämnen 

ETANOL; EG-nr: 200-578-6; CAS-nr: 64-17-5, indexnummer 603-002-00-5 

Andel: < 24 %, synonymer: Etylalkohol, etanol 

2-metyl-1-propanol; EG-nr.: 201-148-0; CAS-nr: 78-83-1, indexnummer 603-108-00-1 

Anteil: ca. 0,45 %, synonymer: Isobutanol, 2-metylpropan-1-ol, Iso-Butanol, Isobutylalkohol 

VATTEN; EG-nr: 231-791-2; CAS-nr: 7732-18-5 

Andel: ca 76 % 

Klassificering: ej tillämpligt 
 

Klassificering av ren etanol enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Signalord: Fara 

Varningssymbol GHS02 

 

Brandfarlig vätska, kategori 2 (Flam. Liq. 2) 

H225 Brandfarlig vätska och ånga 

Klassificering av isobutanol enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Signalord: Fara 

Varningssymbol GHSO2+GHSO5+GHSO7 

   

Brandfarlig vätska, kategori 3 (Flam. Liq 3) 

Allvarliga ögonskador, kategori 1 (Eye Dam. 1) 

Irritation på huden, kategori 2 (Skin Irrit. 2) 

Specifik målorgan-toxocitet (engångsexposition), ka-

tegori 3 (STOT SE 3) 

H226 Brandfarlig vätska och ånga 

H318 Orsakar allvarliga ögonskador 

H315 Irriterar huden 

H335+H336 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
 
 

Blandningen innehåller ytterligare innehållsämnen som inte har någon inverkan på blandningens total-

klassificering. 
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4 Första-hjälpen-åtgärder 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid förstahjälpen: 

Allmänna anvisningar: 

Avlägsna omedelbart kläder som förorenats av produkten. 

Efter inandning 

Friskluftstillförsel 

Uppsök läkare vid bestående besvär. 

Vid medvetslöshet ska man lägga och transportera den skadade i stabilt sidoläge. 

Efter hudkontakt 

Tvätta genast med tvål och vatten och skölj väl. 

Uppsök läkare vid bestående hudbesvär. 

Efter ögonkontakt 

Spola ögonen i flera minuter med öppna ögonlock under rinnande vatten. 

Uppsök läkare vid bestående besvär. 

Efter sväljning 

Skölj munnen och drick rikligt med vatten. 

Uppsök läkare vid bestående besvär. 

Anvisningar för läkaren 

Följande symptom kan uppträda: 

Huvudvärk, omtöckning, svindel, medvetslöshet, illamående. 
 

 
 

5 Åtgärder vid brandbekämpning 

Brandklass B: Ämnen som är i vätskeform eller blir en vätska, lämpliga lösningsmedel 

CO2, släckningspulver eller vattenstråle. 

Vid större brand, bekämpa med vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. 

Särskild risk genom ämnet, dess förbränningsprodukter eller gaser som uppstår 

Bildande av giftiga gaser är möjligt vid upphettning eller brand. (t.ex. kolmonoxid) 

Särskild skyddsutrustning 

Bär andningsskyddsapparat som är beroende av omgivningsluften. Bär helskyddsdräkt. 
 

 
 

6 Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp 

Personenrelaterade försiktighetsåtgärder 

Bär andningsskyddsapparat, bär skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd. 

Miljöskyddsåtgärder  

Förhindra att produkten kommer ut i avloppet. Kontakta berörda myndigheter om större mängder kommer 

ut i vattendrag eller avlopp. 

Förfarande vid rengöring/upptagning 

Ta upp med vätskebindande material (sand, kisel, syrabindare, universalbindare, sågspån). 

Avfallshantera kontaminerat material som avfall enligt punkt 13. Säkerställ tillräcklig ventilation. 
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7 Hantering och lagring 

Anvisning om säker hantering 

Håll behållaren tät åtsluten. 

Sörj för god ventilation / utsugning vid arbetsplatsen. Undvik aerosolbildning. 

Anvisningar om brand- och explosionsskydd 

Håll borta från antändningskällor – rök inte. 

Gör åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. 

Uppgifter om lagringsvillkor 

Lagertemperatur: Lagra i rumstemperatur, inte över 25°C. 

Skydda mot hetta och direkt solstrålning. 

Krav på lagerutrymme och behållare 

Förvaras alltid i behållare, som motsvara originalförpackningen. Lagra på en sval plats. 

Samlingslagringsanvisningar 

Lagra inte tillsammans med syror. Lagra åtskilt från oxidationsmedel. 

VCI-lagerklass: 3 

Bestämd användning 

Frostskyddsmedel för industriell användning 
 

 
 

http://www.ewm-group.com/
mailto:info@ewm-group.com


SE 
Kylväktska  KF 23E Säkerhetsdatablad 

Art. nr: 099-000530-SIC06 Enligt förordning (EG) Nr. 1907/2006 
 

 

Sida: 6 / 13 Aktuell per:03.08.2021 EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 ● D-56271 Mündersbach 

Fon +49 2680 181-0 ● Fax +49 2680 181-244 
www.ewm-group.com ● info@ewm-group.com  © 2021 Med reservation för ändringar! 

 

8 Begränsning och övervakning av exposition/personlig skyddsutrustning 

Arbetsplatsgränsvärden (AGV) Tyskland 

Ytterligare anvisningar för utformning av tekniska anläggningar: 

Arbeta om möjligt i slutna system med utsugning. Arbeta bara med lokal utsugning och ev. med and-

ningsskydd, vid öppen hantering av större mängder eller om aerosoler bildas. 

ETANOL; EG-nr: 200-578-6; CAS-nr: 64-17-5 

Specificering: TRGS 900 – Arbetsplatsgränsvärden (D) (Utgåva från 02.07.2013) 

Värde: 500 ppm / 1000 mg/m3 

Toppgränser: 2 – max. 2-gånger AGV- överskridning 4-gånger per skift för 1 h 

Fruktskadande: Y ämnen, som man inte behöver riskera fruktskador vid innehållande av AGV och 

biologiska gränsvärde (BGM). 

2-metyl-1-propanol (ISOBUTANOL); EG-nr.: 201-148-0; CAS-nr: 78-83-1 

Specificering: TRGS 900 – Arbetsplatsgränsvärden (D) (Utgåva från 02.07.2013) 

Värde: 100 ml / 310 mg/m3 

Toppgränser: 1– max. 1-gång AGV- överskridning under 15 min, 4 gånger per skift,  

avstånd 1 h 

Fruktskadande: C ämnen, som man inte behöver riskera fruktskador vid innehållande av AGV och 

biologiska gränsvärde (BGM). 

Personlig skyddsutrustning  

Allmäna skydds- och hygienåtgärder:  

Ta genast av försmutsade kläder. Tvätta händer före pauser och vid arbetsslut. 

Andas inte in gaser och ångor/aerosoler. Undvik beröring med ögon och hud. 

Ät eller drick inte under arbetet. 

Andningsskydd: 

Andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Filter A 

Handskydd: 

Bär handskar enligt DIN EN 374 (Följ råd från handsktillverkaren). Om det av säkerhetsskäl inte är möjligt 

att bära handskar (t.ex. vid arbeten vid roterande maskiner): Använd hudskyddskräm. Bestäm typ av 

hudskyddskräm tillsammans med företagsläkaren. 

Anm.: Mot bekantgörandet 220 och REACH-V är uppgift om handskmaterialet inte tillräckligt. Ge-

nombrottstiden beror inte bara på handskmaterialet, utan också på tillverkningsförfarandet. Därför är 

rådgivning från handsktillverkaren viktigt. 

Bäst lämpade är handskar av Polychloropren - CR (0,5 mm), Nitrilkautschuk / Nitrillatex - NBR (0,35 mm), 

Butylkautschuk - Butyl (0,5 mm) eller Fluorkautschuk - FKM (0,4 mm). Olämpliga är följande handskmate-

rial, på grund av nedbrytning, kraftig svällning eller liten genombrottstid: Naturkautschuk / Naturlatex - 

NR, Polyvinylchlorid – PVC 

Ögonskydd: 

Använd tättslutande skyddsglasögon enligt EN 166:2001. 

Kroppsskydd: 

Lösningsmedelbeständiga skyddskläder 
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9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende 

Form: flytande 

Färg:  färglös 

Lukt: av alkohol 

Säkerhetsrelevanta data 

Explosionsrisk: 

Produkten är inte explosiv, men explosiva ånga-/luftblandningar kan bildas. 

Nedre explosionsgränser: 3,9 vol % (etanol) 

Övre explosionsgränser: 20,5 vol % (etanol) 

Ångtryck: inte bestämt 

Densitet: (20 °C) 0,960 g/cm³ 

Vattenlöslighet: helt blandningsbar 

pH-värde: inte bestämt 

Kokpunkt: ca 85 °C (1 013 mbar) 

Flampunkt: ca 39 °C  

Antändningstemperatur: ca 570 °C 

 

Övriga uppgifter 

Ledningsförmåga < 25 S 

Smältpunkt / smältpunktsområde ca. -10 °C 

 

Ytterligare fysikaliska eller kemiska data meddelas inte. 
 

 
 

10 Stabilitet och reaktivitet 

Villkor att undvika 

Kontakt med öppen eld, kontakt med heta ytor, koncentrationsbildning i explosionsgränser. 

Ämnen att undvika 

Aluminium, syraklorid, starka oxidations - och reduktionsmedel, alkalimetaller, jordalkaliska metaller, per-

oxider. 

Farliga nedbrytningsprodukter 

Kolmonoxid och koldioxid vid termisk sönderdelning. 

Ingen sönderdelning vid användning enligt bestämmelser. 
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11 Uppgifter om toxikologi 

Uppgifter om produkten: 

Toxokologiska erfarenheter hos människor: Se kapitel 3.2 

Akut toxicitet: Det finns inga djurförsöksdata för produkten. Genom djurförsök finns data för inne-

hållsämnena:  

LD50 (råtta, oralt): > 20 g/kg 

Enligt tillverkarens erfarenheter kan man inte förvänta sig några risker utgående från beteckningen. 

Uppgifter om innehållsämnena 

Ren etanol: 

Huvudintagsvägar: Vid yrkesmässig exponering genom inandning, men också lite genom huden. I mag-

tarm-området tas etanol upp till nästan 100 %. 

 

Ämnesbyte och utskiljning: 

Upptagen etanol delas upp i organismen i första hand i vattniga delar. Det tränger genom blod-hjärnbarri-

ären och moderkakan. Över 90 % av den upptagna dosen tas upp i levern och resten avskiljes oförändrat 

i njurarna eller andas ut. 

 

Akut toxicitet:  

Toxiska effekte: Se kapitel 2.3 

Djurförsök vid engångsexposion: 

LD50 (oralt, råtta) 7060 mg/kg [GESTIS] 

LC50 (inhalativt, råtta): 95,6 mg/l [RTECS] 

a) Cancerframkallande: 

Ett långvarigt intag av etanol i alkoholhaltiga drycker kan hos människor förorsaka tumörer i mun-svalg-

området, struphuvudet, matstrupen, i levern och förmodligen också i bröstkörtlarna och i tarmen. Inom det 

yrkesmässiga området kan man bortse från denna cancerrisk. 

b) Mutationsförändringar: 

I djurförsök kan man entydigt påvisa mutationseffekter av etanol, där dock doseringen låg tydligt inom det 

toxiska området. Inom det yrkesmässiga området kan man bortse från risk för skador på arvsmassan. 

c) Reproduktionstoxicitet: 

Någon risk för fosterskador behöver man inte vara rädd för om man håller sig inom MAK-värdet / BAT-

värdet En fosterskadande verkan (Alkoholembryopati) är entydigt påvisbar efter oralt intag i höga doser. 

Etanolkoncentrationen i moderns blod, där dessa effekter inträder, ligger dock i en storleksordning som 

inte uppnås genom inandning i yrkesmässigt relevanta koncentrationsområden. 

d) Sensibilisering: 

Det finns inga anvisningar om sensibilisering. 

e) Cancerframkallande: 

Det finns inga anvisningar om cancerframkallande. 

f) Mutationsförändringar 

Det finns inga tillräckliga uppgifter (mikrobiologiska tester hade negativa eller ifrågasatta resultat). 

g) Reproduktionstoxicitet 

Någon risk för fosterskador behöver man inte vara rädd för om man håller sig inom MAK-värdet / BAT-

värdet 

Ytterligare uppgifter: Inga 
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12 Uppgifter om ekologisk toxicitet 

Produkten är något vattenskadande (WGK 1). 

Det finns inga ytterligare data om produkten. 

För de rena innehållsämnena finns följande data: 

Rent etanol: 

Ekologiskt toxiska effekter: Biologiskt lätt nedbrytbar. En bioackumulation är inte att vänta. Snabb abiotisk 

nedbrytning i luften. I höga koncentretioner skadlig verkan på vattenorganismer (liksom på människor). 

Vid rätt hantering förväntas inga störningar i reningsanläggningar. Se också kapitel 2.3. 

Ekologiskt toxiska data: 

Fisktoxicitet:   

Fiskar:   42 - 14200 mg/ l / 96h; Medelvärde:  11000 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Leuciscus idus: LC50:    8140 mg/l / 48 h [Merck] 

Kräftdjur: LC50:1030 - 1190 mg/ l / 48h; Medelvärde: 1110 mg / l / 48h [GESTIS] 

Daphnietoxocotet:  Daphnia:    EC0: 7800 mg/l [Merck] 

Daphnia magna:  EC50:    9268 - 14221 mg/l / 48 h [Merck] 

Bakterietoxicitet: Pseudomonas putida:EC5:   6500 mg/l / 16 h [Merck] 

Algtoxicitet:  Scenedesmus quadricauda:  IC5: 5000 mg/l / 7 d [Merck] 

Protozoen:  Entosiphon sulcatum:  EC5: 65 mg/l / 72 h [Merck] 

Ytterliga uppgifter (alla [Merck]): 

BSB5:   0,93 - 1,67 g/g 

CSB:   1,99 g/g 

ThSB:   2,10 g/g 

Biologisk nedbrytbarhet: 94%: lätt biolog. nedbrytbar (OECD-testriktlinje 301E) 

Fördelning log P(o/w):  - 0,32 (En bioackumulation är inte att vänta.) 

WGK:   1 (något vattenskadande) VwVwS Bil. 1 Märk-nr. 96 

Resultat av fastställande av PBB-egenskaperna 

Ej klassificerad som PBT och vPvB. 

Andra skadliga effekter 

data saknas 

Ren 2-metyl-1-propanol: 

Ekologiskt toxiska effekter:  

Biologiskt lätt nedbrytbar. En bioackumulation är inte att vänta.  I höga koncentretioner skadlig verkan på 

vattenorganismer. Vid rätt hantering förväntas inga störningar i reningsanläggningar. 
 

Ekologiskt toxiska data: 

Fisktoxicitet:   

Fiskar:   1330 - 2030 mg/ l / 96h; Medelvärde: 1510 mg/ l / 96h [GESTIS] 

Pimephalis promelas:LC50: 1430 mg/ l / 96 h [Merck] 

Kräftdjur:  LC50: 3720 - 20700 mg/ l / 48h; Medelvärde: 9280 mg / l / 48h [GESTIS] 

Daphnietoxocotet: Daphnia magna: EC50: 1439 mg/l / 48h[Merck]  

Bakterietoxicitet:  Photobakterium phosporeum: EC50: 1225 mg/l / 15 min  

(Microtox-Test) [Merck] 

Algtoxicitet:  Desmodesmus subspicatus:  IC50: 1250 mg/l / 48h Merck] 

Protozoen:  Entosiphon sulcatum:  IC5: 295 mg/l / 72 h [Merck] 
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Ytterliga uppgifter (alla [Merck]): 

BSB:   64% av ThSB / 5d 

CSB:  100% av ThSB  

ThSB:   2060 g/g 

Biologisk nedbrytbarhet:  99% / 14d: lätt biolog. nedbrytbar (modificerad OECD-screeningtest) 

Fördelning log P(o/w):  0,79 (25 °C, experimentell) (En bioackumulation är inte att vänta.) 

WGK: 1 (något vattenskadande) VwVwS Bil. 2 Märk-nr. 131 
 

13 Anvisning om avfallshanteringen 

Produkt: 

Ska användas under beaktande av myndigheters föreskrifter. 

Vi rekommenderar, att diskutera den gällande avfallsnyckeln med avfallshanteraren. 

Avfallsnyckel enligt avfallsförteckningens förordning (AVV) 

14 06 03* 

Avfallsnamn: Andra lösningsmedel eller lösningsmedelsblandningar 

Avfall indränkta med produkten (t.ex. uppsugningsmaterial): Avfallsnyckel: 15 02 03 

Avfallsnamn: Uppsugning- och filtermaterial, torkdukar och skyddskläder med undantag 

av det som faller under 15 02 02* 

(Avfallsnyckel och -beteckningar enligt AVV) 

Rengjorda, resp. helt tömda förpackningar 

Inte kontaminerade och rengjorda förpackningar kan återtas till återanvändning. Rekommenderat rengö-
ringsmedel: Vatten 

a) Förpackningar av plast: 

Avfallsnyckel: 15 01 02 avfallsbeteckning: Förpackningar av plast  

b) Förpackningar av metall:  

Avfallsnyckel: 15 01 04 

Avfallsbeteckning: Förpackningar av metall (Avfallsnyckel och -beteckningar enligt AVV) 
 

14 Uppgifter om transporten 

Landtransport ARD / RID 

Klassificering 

Klass: bortfaller Risknummer bortfaller 

UN-nummer: bortfaller Klassificeringskod: bortfaller 

Beteckning på godset 

bortfaller 

Riskutlösare 

bortfaller 

Förpackning 

Förpackningsgrupp: bortfaller 

Riskpapper: bortfaller 

Anmärkning: 

Vattenhaltiga lösningar av etylalkohol upp till 24 vol.-% alkohol är inte underkastad föreskrifterna. 
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Sjötransport IMDG / GGVSee  

Klassificering 

IMDG-kod: bortfaller EmS: bortfaller 

UN-nummer: bortfaller Marine Pollutant: bortfaller 

Beteckning på godset 

bortfaller 

Riskutlösare 

bortfaller 

Förpackning 

Förpackningsgrupp: bortfaller 

Riskpapper: bortfaller 

Anmärkning: 

Vattenhaltiga lösningar av etylalkohol upp till 24 vol.-% alkohol är inte underkastad föreskrifterna. 
 

Lufttransport ICAO- TI och IATA- DGR 

Klassificering 

Klass: bortfaller 

UN-nummer: bortfaller 

Beteckning på godset 

bortfaller 

Riskutlösare 

bortfaller 

Förpackning 

Förpackningsgrupp: bortfaller 

Riskpapper: bortfaller 

Anmärkning: 

Vattenhaltiga lösningar av etylalkohol upp till 24 vol.-% alkohol är inte underkastad föreskrifterna. 
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15 Rättsföreskrifter 

Rättsliga bestämmelser för ämnet eller blandningen 

Det Europeiska parlamentets och rådets (EG) förordning nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om 

klassificering, märkning och förpackning av ämnen och om ändringen av kommissionens förordning (EG) 

nr 1907/2006, förordning (EU) nr 453/2010, för ändring av det Europeiska parlamentets och rådets (EG) 

förordning nr för registrering, godkännande och inskränkning av kemiska ämnen (REACH) lag nr 

258/2000 om skydd av den allmänna hälsan i senare föreskrifters version regeringsförordning nr 

361/2007 för bestämmande av villkoren för hälsoskyddet vid arbetet. Lag nr. 356/2003 om kemiska 

ämnen och tillredningar i senare lagars version. 

Säkerhetsbedömning 

Säkerhetsbedömningar för ämnen i denna tillredning har inte utförts. 

Nationella föreskrifter Tyskland 

Vattenriskklass 

Klass (WGK): 1 svagt vattenriskerande (självklassificering) 

Teknisk anvisning luft (TA-luft) 

Moment 5.2.5:   Organiska ämnen, undantaget dammformade ämnen: 

max masskoncentration: 50 mg/m3 eller max masström: 

0,50 kg/h (beräknat som totalt kolämne) 

Störningsförordning (12. BImSchV) 

Bilaga I - Nr. 7b:   Mängdtröskel: Sats 1 : 5.000.000 kg;  

Sats 2 : 50 000 000 kg  

Lösningsmedelsförordning (31. BImSchV) 

VOC-andel <24,5% 

Övriga föreskrifter, inskränkningar och förbudsförordningar: 

Beakta verksamhetsinskränkningar enligt skyddsbestämmelser för ungdomar (94/33/EG). 

Informationsblad BG-Chemie: BGI 621: Lösningsmedel 

Superfund Amendments and Reauthorization Act of 1986 Title III (Emergency Planning and 

Community Right-to-Know Act of 1986) Section 313 (Skadeståndsrätt vid gammalt miljöfarligt 

avfall) 

Enligt bästa vetande förklarar vi härmed att denna produkt inte innehåller några kemiska ämnen i en om-

fattning som enligt lag är anmälningspliktig. 

US Toxic Substances Control Act (Övervakningslag för giftiga ämnen) 

Alla beståndsdelar av denna produkt ingår antingen i TSCA Inventory (förteckning över farliga ämnen), 

eller är undantagna från kraven i TSCA Inventory enligt 40 CFR 720.30 eller motsvarar PMN Polymer 

Exemption 40 CFR 723 250. 

European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS) (Europeisk 

förteckning över gamla ämnen) 

Denna produktens beståndsdelar anges i den Europeiska förteckningen över gamla ämnen resp. är un-

dantagna från kraven i denna förteckning. 
 

16 Övriga uppgifter 

Lista över de H-fraser (komplett text), som nämns i avsnitt 2 i detta säkerhetsdatablad. 

H-frasernas fullständiga text återfinns i avsnitten 2 och 3. 

Avdelning som utfärdar datablad 

Avd. QM (Telefon +49 (0) 2680-1810 
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Uppgifter som finns i detta säkerhetsdatablad beträffar bara den anförda produkten och motsvarar våra 

nuvarande kunskaper och erfarenheter och behöver inte vara helt uttömmande. De utgör ingen försäkring 

om produktens egenskaper. Om oförutsebara verkningar eller egenskaper för produkten uppträder, är 

detta säkerhetsblad ingen ersättning för en konsultation med utbildade specialister. Användaren ansvarar 

för att produkten används enligt existerande lagar.  
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