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*

Omarbetad: 09.09.2013

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
· 1.1 Produktbeteckning
· Produktnamn: Pevalen™
· Produktbeteckning Pevalen™
· Registreringsnummer 01-2119493810-35-0003
· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det
avråds från
· Produktens användning: Mjukgörare
· 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
· Tillverkare/leverantör:
Perstorp Oxo AB
444 84 Stenungsund
Tel. 0303-728600
www.perstorp.com
· Ytterligare information kan inhämtas från: productinfo@perstorp.com
· 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:
Vid olycka - ring 020-996000 (Kemiakuten - Giftinformationscentralen)

*

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
· Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Ämnet är inte klassificerat enligt CLP-förordningen.
· Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG
Ämnet är inte klassificerat för farligt för hälsa eller miljö enligt direktiv 67/548/EEC alt KIFS 2005:7.
· 2.2 Märkningsuppgifter
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Ej applicerbar.
· Farosymboler Ej applicerbar.
· Signalord Ej applicerbar.
· Faroangivelser Ej applicerbar.
· Skyddsangivelser Ej applicerbar.
· Farliga egenskaper: Inga specialla risker är förknippade med denna produkt.
· 2.3 Andra faror
OBS! Produkten har ännu inte testats fullständigt.
På grund av ämnets struktur och studier gjorda på liknande produkt antas det vara oklassificerat.
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Nej.
· vPvB: Nej.

*

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
· 3.1 Ämnen Ja.
· Ingående ämnen:
Reg.nr.: 01-2119493810-35-0003 Polyol ester

*

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Vid inandning: Första hjälpen-åtgärder krävs inte, men få frisk luft för personlig komfort.
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· Vid kontakt med huden:
Första hjälpen åtgärder krävs inte, men tvätta exponerad hud med tvål och vatten av hygieniska skäl.
· Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen med vatten.
· Vid förtäring:
Skölj munnen med vatten.
Om större mängd svalts eller du inte mår bra, sök läkarvård.
· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt
krävs
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
*

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
· 5.1 Släckmedel
· Lämpliga släckningsmedel:
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle
eller alkoholbeständigt skum.
· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan följande frigöras:
Kolmonoxid (CO)
Koldioxid (CO2)
· 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
· Speciell skyddsutrustning:
Brandmän skall bära lämplig skyddsutrustning och andningsapparat (SCBA) med heltäckande
ansiktsmask med övertryck.

*

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd skyddsglasögon, handskar, skyddskläder och gummistövlar av hygieniska skäl.
· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Minimera ytutbredningen och täck brunnar.
Om produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall berörda myndigheter underrättas.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:
Litet spill:
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel).
Stort spill:
Pumpa upp produkten i förslutningsbar behållare lämpligt etiketterad.
· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

*

AVSNITT 7: Hantering och lagring
· 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Använd personlig skyddsutrustning enligt avsnitt 8 vid risk för exponering.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
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· Anvisningar om brand- och explosionsskydd: Ej applicerbar.

(Fortsättning från sida 2)

· 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare: Förvaras i originalemballage.
· Uppgifter om lagringsvillkor: Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
*

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
· 8.1 Kontrollparametrar
· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: Hygieniskt gränsvärde saknas.
· DNEL Ej bestämd.
· PNEC Ej bestämd.
· 8.2 Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
· Andningsskydd:
Erfordras ej vid god ventilation.
Andningsskydd rekommenderas vid otillräcklig ventilation.
· Handskydd:
Skyddshandskar behövs normalt inte. Vi rekommenderar dock att använda skyddshandskar av gummi.
· Handskmaterial:
Butylgummi
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och
varierar från en tillverkare till nästa.
· Handskmaterialets penetreringstid
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
· Ögonskydd: Vid hantering där risk för stänk kan uppstå, skall skyddsglasögon användas.
· Kroppsskydd: Normala arbetskläder för kemisk industri (långa ärmar och ben).
· Begränsning och övervakning av miljöexponering. Behövs ej.
· Riskhanteringsåtgärder
Exponeringsscenarier finns ej tillgängliga eftersom substansen inte är klassificerad som farlig för hälsa
eller miljö enligt CLP Föreskrift (EC) No 1272/2008.

*

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna uppgifter
· Utseende:
Form:
Vätska
Färg:
Färglös
· Lukt:
Mild
· pH-värde:

6-7

· Tillståndsändring
Smältpunkt
Kokpunkt / kokpunktsintervall:

Ej bestämd.
Ej bestämd.

· Flampunkt:

230-250 °C
(Fortsättning på sida 4)
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· Lättantändlighet (fast, gasformig):

Ej applicerbar.

· Tändtemperatur:

Ej bestämd.

· Sönderdelningstemperatur:

Ej bestämd.

· Explosionsfara:

Ej explosiv.

· Explosionsgräns:
· Oxiderande egenskaper

Ej bestämd.
Ej oxiderande.

· Ångtryck:

Ej bestämd.

· Densitet:

1,039 g/cm³

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten:

Ej bestämd.

· Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): Ej bestämd.
· Viskositet:
Dynamisk vid 23 °C:
· 9.2 Annan information

*

33 mPas
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet
Det finns inga speciella testdata för denna produkt. För ytterligare upplysningar, se efterföljande rubriker
i detta kapitel.
· 10.2 Kemisk stabilitet Produkten är stabil vid normala förhållanden.
· 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas Inga kända.
· 10.5 Oförenliga material: Inga kända.
· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

*

AVSNITT 11: Toxikologisk information
· 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
· Akut toxicitet:
· LD/LC50-värden: Ingen information tillgänglig.
· Irritationseffekt:
· Hud: Ingen information tillgänglig.
· Ögon: Ingen information tillgänglig.
· Allergiframkallande egenskaper Ingen information tillgänglig.
· Toxicitet vid upprepad dosering Ingen information tillgänglig.
· Cancerframkallande egenskaper: Ingen information tillgänglig.
· Mutagenitet: Ingen information tillgänglig.
· Reproduktionstoxicitet: Ingen information tillgänglig.
· Kommentar:
OBS! Produkten har ännu inte testats fullständigt.
På grund av ämnets struktur och studier gjorda på liknande produkt antas det vara oklassificerat.
S
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AVSNITT 12: Ekologisk information
· 12.1 Toxicitet
· Akvatisk toxicitet: Ingen information tillgänglig.
· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen information tillgänglig.
· 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig.
· 12.4 Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig.
· Ytterligare ekologisk information:
· Allmänna anvisningar:
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
· PBT: Nej.
· vPvB: Nej.
· 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· Kommentar:
OBS! Produkten har ännu inte testats fullständigt.
På grund av ämnets struktur och studier gjorda på liknande produkt antas det vara oklassificerat.

*

AVSNITT 13: Avfallshantering
· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Produkten är inte klassificerad som farligt avfall.
Förbränn i en godkänd anläggning.
· Europeiska avfallskatalogen
16 03 06 Annat organiskt avfall än det som anges i 16 03 05
· Ej rengjorda förpackningar:
Förorenat förpackningsmaterial ska omhändertas på samma sätt som produkten.
· Rekommendation: Avfallshanteras enligt gällande avfallsförordning.
· Rekommenderat rengöringsmedel: Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

*

AVSNITT 14: Transport information
· 14.1 UN nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.2 Rätt tekniskt namn
· ADR, ADN, IMDG, IATA

-

· 14.3 Faroklass för transport
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klass

-

· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA

-

· 14.5 Miljöfaror:
· Havsförorenande (märke för miljöfara) :

Nej

· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej användbar.
(Fortsättning på sida 6)
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· 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL
73/78 och IBC-koden
Ej användbar.
· Transport / ytterligare uppgifter:

*

Produkten är ej klassificerad som farligt gods enligt
transportföreskrifterna.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
· 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Ej applicerbar.
· Nationella föreskrifter:
· Annan lagstiftning, begränsande eller hindrande regler : Ej applicerbar.
· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

*

AVSNITT 16: Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
· Avdelning som utfärdar datablad: Corporate EHSQ Perstorp Holding AB
· * Data ändrade gentemot föregående version
S

