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 SÄKERHETSDATABLAD   KEMIKALIEANMÄLAN 
 

 
AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 
1.1 Produktbeteckning 

 
 Handelsnamn / Ämnesnamn  Envions skogsmaskinsfärg röd, blå, svart, grön  
 Identifieringskod  

REACH-registreringsnummer 
 

 

 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det  
                 avråds från 
 
 Användningsändamål Märkningsfärg för maskinell timmermärkning  
 Kod för näringsgren(*) 10 färgämnen 

 Kod för användningsändamål(*) 02 Skogsbruk och skogsavverkning, 022 skogsavverkning  

 Kemikalien kan användas för allmänt bruk (*)   

 Kemikalien används endast för allmänt bruk (*)   

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  
 Leverantör (tillverkare, importör, enda representant, nedströmsanvändare, distributör) 
 Företag som svarar för  att kemikalien släpps ut på marknaden i Finland (*) 
 
 EnviOn Oy 
 Gatuadress Suviojantie 17 
 Postnummer och -anstalt 45610 Koria 
 Postbox  
 Postnummer och -anstalt  
 Telefon 010 320 0200 
                 E-postadress myynti@envion.fi 
 FO-nummer (*) 1864005-7 

  

Giftinformationscentralen, Stockholmsgatan 17, PB 790, 00029 HNS (Helsingfors, Finland) (09) 471  977-24 (09 
4711)  
  
AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

Enligt direktiv 67/548/ETY eller 1999/45/EY:  
Xn;R22 Farligt vid förtäring. 
 
Enligt EU-förordningen (EC) No1272/2008: 
Akut toxicitet, kategori 4. 
 
 

2.2 Märkningsuppgifter 
  Märkning engligt förordningen (EC) No1272/2008: 

 
 Varningsmärkning: 

 
 
Signalord            Varning 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
 
 

 Datum:   25.7.2013     Föregående datum:   13.2.2013    
 
 (*) gäller bara kemikalieanmälan 
 (**) fyll i antingen 3.1 eller 3.2  
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Faroangivelser:            H302 Skadligt vid förtäring.  
 
Skyddsangivelser: 
Förebyggande: 
  P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. 
  P264 Tvätta huden grundligt efter användning. 
  P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 
Angivelser: 
  P301 + P312 JOS VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller  
  läkare. 
  P330 Skölj munnen. 
Avfall: 
  P501 Innehållet/behållaren skall tillhandahålla officiell anläggning avfallshantering. 
Varningsetiketten namnen på beståndsdelarna: 
  • 1,2-Etaanidioli 
 
Enligt direktiv 67/548/ETY eller 1999/45/EY.  
 

  
 Hälsoskaldig(Xn) 

 
Indikation om fara: Xn Skadlig  
R-frasers: R22 Farligt vid förtäring. 
S-frasers:  ingen 

 
 
 
 
2.3 Andra faror 
 

 
AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
3.1 Ämnen (**) 
  
Huvudbeståndsdel / beståndsdel CAS-, EG- eller index nummer Koncentration 
   
 
3.2 Blandningar (**) 
    
Ämnesnamn CAS-, EG- eller 

index nummer 
Varningssymbol, R-fraser 
och annan information 

Koncentration 

ETYLENGLYKOL  
 

107-21-1 Acute Tox. 4; H302 
Xn, R22  

42-48% 

H-fraser som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16 
 
 
AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning: Vila, värme och frisk luft. Ge konstgjord andning om andningen har avstannat. Om personen 
är medvetslös, lossa åtsittande kläder och placera den skadade så att sidan stöds. 
 
Förtäring: Skölj munnen med rikligt med vatten. Om personen är vid medvetandet, skall han  dricka 
mycket mjölk / vatten och själv försöka framkalla kräkning (t ex genom att sticka de egna fingrarna i 
halsen). Bör omedelbart föras till sjukhus eller läkare. 
 
Hud: Avlägsna förorenade kläder och spola huden med vatten. 
 
Ögonkontakt: Skölj GENAST ögonen med rikligt med vatten. Håll ögonlocken öppna. Fortsätt att skölja i 
minst 15 minuter. Bör omdelbart föras till läkare.  
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
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AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
5.1 Släckmedel 

Vattenspray eller vattendimma. Koldioxid, pulver, skum eller torra kemikalier, sand, 
dolomit.  
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
                 Ångorna kan antändas. Gaserna kan driva långt mot antändningskällorna och 
                 och flamma upp. Kan reagera kraftigt med oxidationsmedel.  
 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

 
AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Se till att ventilationen fungerar ordentligt vid arbetsytan. Använd lämplig skyddsutrustning.  
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
Förhindra att produkten inte förorenar jorden, vattendragen eller avloppen.  
 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Små mängder absorberas med inerta uppsugande material (sand, vermikulit eller liknande material) och 
samlas upp i dammfria, lämpliga avfallsbehållare för bortskaffning. Stora mängder samlas upp 
mekaniskt (avlägnas genom pumpning). Bortskaffning enligt lokala föreskrifter om probelmavfall. 
Spillområdet sköljs med vatten.  
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
 

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 

Se till att ventilationen fungerar ordentligt vid arbetsytan. Undvik kontakt med hud och ögon samt 
inandning av produkten. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Ät inte, drick inte eller rök.  
 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Förvaras i ett svalt, torrt samt på en väl ventilerad plats väl tillsluten. Vidta åtgärder för att förhindra att 
inte elektrostatisk laddning förekommer. All utrustning måste vara jordad. Skydda mot fukt och höga 
temperaturer.  
 

7.3 Specifik slutanvändning 
 

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
8.1Kontrollparametrar 

HTP-värden 
CAS nummer Kemiskt namn 
107-21-1  1,2-Etandiol 20 ppm (8 h) 40 ppm (15 min) 
  Etylenglykol 50 mg / m³ (8 h) 100 mg / m³ (15 min)  
 

 Övriga gränsvärden 
 

 DNEL-värden 
 

 PNEC-värden 
 
 

8.2  Begränsning av exponeringen 
	   Tekniska kontrollåtgärder 

Tag av förorenade kläder och tvätta dem före nästa användning. Tvätta händerna före pauser och efter 
arbetet.  

 Ögonskydd / ansiktsskydd 
Använd skyddsglasögon.  

 Hudskydd   
Använd lämpliga skyddskläder vid behov.  

 Handskydd 
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Skyddshandskar Butylgummi nitrilgummi neopren handskar med flera lager (t ex 4H)  
 Andningsskydd   

Om det behövs, använd ett lämpligt andningsskydd, filtertyp, A - P3.  
 Begränsning av miljöexponeringen  

Förhindra att produkten inte förorenar jorden, vattendragen eller avloppen.  
AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
9.1Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende Hygroskopisk, viskosvätska, färg: röd, blå, grön 
eller svart.  

Lukt Ingen eller okaraktäristisk lukt.  

Lukttröskel 	  

pH-värde (- g / l, 20 ° C) 7-8 outspätt  

Smältpunkt/fryspunkt > 30° C  

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall > 155° C (ASTM D 1120) 

Flampunkt > 100° C (DIN-ISO 292) 

Avdunstningshastighet  

Brandfarlighet (fast form, gas) > 200° C (DIN 194) 

Övre/undre brännbarhetsgräns eller  

explosionsgräns 

Nedre explosionsgräns 3%, den övre 
explosionsgränsen 53%  

Ångtryck 2 mbar  

Ångdensitet  1,12 g / cm ³ (DIN 51757)  

Relativ densitet 	  

Löslighet Helt vattenlösligt. Blandbart med vatten, aceton, 
alkoholer, glycerin och svavelsyra.  

 

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten -1,35 

Självantändningstemperatur 	  

Sönderfallstemperatur 	  

Viskositet 20 till 30 mm ² / s (DIN 51562)  

Explosiva egenskaper 	  

Oxiderande egenskaper 	  

	  
 
9.2Annan information 

 
 

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 
10.1 Reaktivitet 

 
10.2 Kemisk stabilitet 

Undvik gnistor och lågor.  
10.3 Risken för farliga reaktioner 
 
10.4 Förhållanden som ska undvikas 

Produkten är bestående under normala användnings-och lagringsförhållanden.  
10.5 Oförenliga material 

Oxiderande syror, baser och alkalier (oorganiska). Starkt oxiderande ämnen. 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Vid bränning av produkten, kan det bildas skadliga gaser.  
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AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

 Akut toxicitet 
                 Toxisk dos, LD50  4700,00 mg / kg (oral till en råtta) 
                 Toxisk dos, LD50 hud 9530 mg / kg (via huden till  en kanin)  
 
 Frätande/irriterande på huden 

 
 Allvarlig ögonskada/ögonirritation 

Orsakar ögon-och slemhinneirritation.  
 Luftvägs-/hudsensibilisering 

Irriterar de övre luftvägarna  
 Mutagenitet i könsceller 

 
 Cancerogenitet 

 
 Reproduktionstoxicitet 

 
	   Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 

 
 Fara vid aspiration   

 
 Annan information 

Narkotisk inverkan i stora halter. Absorberas genom huden. Långvarig eller upprepad 
kontakt kan förorsaka: Leverskador och / eller njurskador.  
 

	   	  
AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION 
12.1 Toxicitet 

C50, 96 h, fisk (mg / l) 18,500 (regnbågslax)  
12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Kemikalien är lätt nedbrytbar. Biokemisk syreförbrukning (BOD) = 750 mg O2 / g. 
Minskning av DOC:> 70% (OECD 301A / ISO 7827).  

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Bioackumulering förväntas inte inträffa.  

12.4 Rörligheten i jord 
Produkten är helt vattenlöslig.  

12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
 

12.6 Andra skadliga effekter 
Produkten innehåller inga organiskt bundna halogen. (AOX)  

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING 
13.1  Avfallsbehandlingsmetoder 

Skall förstöras enligt lokala bestämmelser, avfallsklass16 01 14  
 

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 
14.1 UN-nummer 

 
14.2 Officiell transportbenämning 

 
14.3  Faroklass för transport 

Ej klassificerat för transport.  
 

14.4 Förpackningsgrupp 
 

14.5 Miljöfaror 
 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
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14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

 
AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
                 miljö 

EG-nr 203-473-3 
 
Varningssymbolen och namnet på tecknet: 
Xn Hälsoskadlig  
 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 
 

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION 
Förändringar som har gjorts av den föregående versionen  

	  

Förklaring till förkortningarna  

	  

Litteratur och datakällor	  	  
Information som getts av tillverkarna.  
 
Använd metod för klassificeringen  

	  

Förteckning over H- och R-fraser, som nämns i avsnitt 3   
Acute Tox. Akut toxicitet 
H302  Skadligt vid förtäring. 
Xn  Hälsoskadlig 
R22  Farligt vid förtäring. 
 
 
Råd om lämplig utbildning för anställda  

	  


