
 SÄKERHETSDATABLAD
Aquapel Glass Treatment

SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 20.12.2011
Revisionsdatum 02.10.2016

Aquapel Glass Treatment
1.1. Produktbeteckning 
Produktnamn

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från
Produktgrupp Bilvårdsprodukt
Användningsområde Vattenavvisande glasbehandling

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Nedströmsanvändare 
Företagsnamn
Postadress
Postnr.
Postort
Land
Telefon
Fax
E-post
Kontaktperson

Prorecond AB
Gräddvägen 29
906 20
Umeå
Sverige
070-316 388
-
info@prorecond.se
Jarkko Kuismin

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon I nödsituation ring 112:begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Asp. tox 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

Ämnets / blandningens farliga 
egenskaper

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar 
huden. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter.

2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)
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Sammansättning på etiketten Destillater (petroleum), vätebehandlade lätta
Signalord Fara
Faroangivelser H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H315 Irriterar huden.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P280 Använd skyddshandskar.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P301 + P330 + P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE 
kräkning.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

2.3. Andra faror
PBT / vPvB PBT/vPvB-bedömning ej utförd.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Destillat (petroleum), 
vätebehandlade lätta

CAS-nr.: 64742-47-8
EG-nr.: 265-149-8

Asp. tox 1; H304
Skin Irrit. 2; H315
STOT SE3; H336
Aquatic Chronic 2; H411

60 - 100 %

Ämne, kommentar Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Vid medvetslöshet eller allvarliga fall, ring 112.
Inandning Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Kontakta 

läkare om irritationen kvarstår.
Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella 

kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Vid längre tids sköljning, använd ljummet 
vatten för att undvika skador på ögat. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring Skölj munnen ordentligt. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Om kräkning uppstår 
hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Ge 
grädde eller matolja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL (tel 112) 
eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Information till hälsovårdspersonal Risk för kemisk lunginflammation (pneumonit) vid aspiration och efter förtäring.
Akuta symptom och effekter Inandning: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Hudkontakt: Symtom på irritation kan vara rodnad och sveda.
Ögonkontakt: Kan orsaka övergående ögonirritation.
Förtäring: Illamående, kräkningar och diarré.

Fördröjda symptom och effekter Symtom som hosta, andningsbesvär, kräkningar eller slöhet kan indikera 
kemisk lunginflammation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs
Medicinsk övervakning av fördröjda 
effekter

Om förtäring eller kräkning inträffat: Övervaka under 24 timmar.

Andra upplysningar Ingen specifik information från tillverkaren. Symptomatisk behandling.
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Produkten är inte klassificerad som brandfarlig.
Farliga förbränningsprodukter Kan inkludera, men är inte begränsade till: Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO). 

Klorväte (HCl).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om 

möjligt flyktmask.
Brandsläckningsmetoder Behållare i närheten av brand bör flyttas omedelbart eller kyles med vatten.
Andra upplysningar Förhindra utsläpp av släckvatten i avloppet. Släckvatten omhändertas enligt 

gällande föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder Avlägsna alla antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av 

ångor samt kontakt med hud och ögon. Använd personlig skyddsutrustning (se 
avsnitt 8). Vid spill: se upp för hala golv och ytor.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod Sug upp spill med icke brännbart, absorberande material. Samlas upp i för 

ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i 
överensstämmelse med avsnitt 13. Tvätta spillområdet med rikliga mängder 
vatten och rengöringsmedel.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Ventilationen skall vara effektiv. Undvik inandning av ångor. Undvik 

direktkontakt med produkten. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

Skyddsåtgärder
Säkerhetsåtgärder för att förhindra 
brand

Rökning och öppen eld och andra antändningskällor förbjuden.

Råd om allmän arbetshygien Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Tag av arbetskläder och 
skyddsutrustning innan måltid. Rök, drick eller ät ej vid arbetsplatsen.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras i originalemballaget. Förvaras svalt och 

väl tillsluten i välventilerat utrymme, i skydd för solljus.

Förhållanden för säker lagring
Anvisningar angående samlagring Förvaras åtskilt från: Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser. 

Livsmedel och djurfoder.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2.
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde År
Destillater (petroleum), 
vätebehandlade lätta

CAS-nr.: 64742-47-8
EG-nr.: 265-149-8

Nivågränsvärde (NGV): 50 
ppm
Nivågränsvärde (NGV): 300 
mg/m³
KTV: 100 ppm
KTV: 600 mg/m³

Övrig information om gränsvärden Ovan angivet gränsvärde för petroleumdestillatet är gränsvärdet för lacknafta 
med < 2% aromater.
Gränsvärdet har anmärkning H i gränsvärdeslistan (AFS 2011:18).
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden
Referenser (lagar/förordningar): Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
om hygieniska gränsvärden, "Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18.

8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Sörj för god ventilation. Personlig skyddsutrustning skall vara CE-märkt och 
bör väljas i samråd med leverantören av sådan utrustning. Rekommenderad 
skyddsutrustning och angivna standarder är vägledande. Standarder bör vara 
av senaste version. En riskbedömning av arbetsplatsen/verksamheten (den 
faktiska risken) kan leda till andra kontrollåtgärder. Skyddsutrustningens 
lämplighet och hållbarhet beror på användningen.

Andningsskydd
Andningsskydd Behövs normalt inte.

Vid otillräcklig ventilation: Halv- eller helmask med: filter A (brunt).
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 14387 (Andningsskydd - Gasfilter och kombinationsfilter - Fordringar, 

provning, märkning).

Handskydd
Handskydd Använd skyddshandskar. Lämpligast är nitrilhandskar, men vätskan kan tränga 

igenom handskarna. Byt därför ofta handskar. Den mest lämpliga handsken 
skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela 
handskmaterialets genombrottstid.

Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 374 (Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer).
SS-EN 420 (Skyddshandskar - Allmänna krav och provningsmetoder).

Genombrottstid Ingen specifik information från tillverkaren.
Tjocklek av handskmaterial Ingen specifik information från tillverkaren.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.
Hänvisning till relevanta standarder SS-EN 166 (Ögonskydd - Fordringar och specifikationer).

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Normala arbetskläder.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöexponeringen Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Andra upplysningar
Andra upplysningar Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska.
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Färg Färglös.
Lukt Kolväte.
Kommentarer, Luktgräns Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, pH (leverans) Inte relevant.
Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: -77 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 218-257 °C
Flampunkt Värde: > 94 °C
Kommentarer, Avdunstningshastighet Inte specificerad av tillverkaren.
Brandfarlighet (fast form, gas) Inte relevant.
Explosionsgräns Värde: 0,6-4,9 vol-% i luft
Kommentarer, Explosionsgräns Brännbarhetsgräns.
Kommentarer, Ångtryck Inte specificerad av tillverkaren.
Ångdensitet Värde: > 1

Referensgas: luft = 1
Relativ densitet Värde: 0,791 g/cm³ (15,6 °C)
Beskrivning av lösningsförmåga Olösligt i vatten. Lösligt i organiska lösningsmedel.
Kommentarer, Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten

Inte specificerad av tillverkaren.

Självantändningstemperatur Värde: > 200 °C
Kommentarer, Sönderfallstemperatur Inte specificerad av tillverkaren.
Kommentarer, Viskositet Inte specificerad av tillverkaren.
Explosiva egenskaper Inte klassificerad som explosiv.
Oxiderande egenskaper Ej oxiderande.

9.2 Annan information
Andra fysiska och kemiska egenskaper
Kommentar Inga ytterligare uppgifter tillgängliga.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Inga testdata finns tillgängliga.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden och vid normal 

användning.

10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända. Kan uppstå vid kontakt med oförenliga material 

(avsnitt 10.5) och under olämpliga förhållanden (avsnitt 10.4).

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Undvik exponering för 

höga temperaturer eller direkt solljus.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Starka oxidationsmedel. Syror. Baser.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter Inga vid normala förhållanden. Se även avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Toxikologisk information
Andra toxikologiska data Data saknas.

Övriga upplysningar om hälsofara
Allmänt Använd produkt kan innehålla föroreningar som medför större hälsofara än 
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den ursprungliga produkten.

Uppskattning av blandningens akuttoxicitet
Utvärdering av akut toxicitet, 
klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.

Potentiella akuta effekter
Inandning Ångor kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. I höga 

koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, 
yrsel och illamående.

Hudkontakt Verkar avfettande. Irriterar huden. Kan orsaka rodnad, sveda och klåda.
Ögonkontakt Kan orsaka övergående ögonirritation.
Förtäring Illamående, kräkningar. Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. 

Lunginflammation kan uppstå när kräkningar resulterar i att lösningsmedel 
kommer ner i lungorna.

Utvärdering frätande / irriterande, 
klassificering

Irriterar huden.

Fara vid aspiration Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Fördröjda effekter / upprepad exponering
Sensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering

Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Klassificering: STOT SE 3: 
H336.

Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk
Cancerframkallande Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Ärftlighetsskador Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 

vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta (CAS 64742-47-8):

EC50 Daphnia, 48h = 4720 mg/l
LC50 Fisk, 96h = 45 mg/l (Art: Pimephales promelas; värdet gäller liknande 
destillat CAS 64742-81-0)
BCF: 159
Log Pow: ~ 4
11% bryts ner på 28 dygn OECD 301D
(Litteraturdata)

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Produkten är inte lätt bionedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Produkten är olöslig i vatten. Produkten innehåller organiska lösningsmedel 

som avdunstar lätt från alla ytor.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
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PBT-bedömning, resultat PBT-bedömning ej utförd.
Resultat av vPvB-bedömningen vPvB-bedömning ej utförd.

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / 
Anmärkning

Oljespill på vatten kan ge fysiska skador på organismer som lever i vatten, 
samt nedsatt syreupptagning i vattenmiljön. Förhindra utsläpp till avlopp, 
vattendrag och mark.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall 
(EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om 
användningsområdet avviker. Ej rengjorda förpackningar lämnas som farligt 
avfall.

Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

EWC-kod EWC: 16 03 05* Organiskt avfall som innehåller farliga ämnen
Andra upplysningar Får inte hällas ut i avloppet.

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
ADR 3082
RID 3082
IMDG 3082
ICAO/IATA 3082

14.2 Officiell transportbenämning
ADR MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Destillat (petroleum), 

vätebehandlade lätta)
RID MILJÖFARLIGT ÄMNE, FLYTANDE, N.O.S. (Destillat (petroleum), 

vätebehandlade lätta)
IMDG ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Distillates 

(petroleum), hydrotreated light)
ICAO/IATA ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Distillates 

(petroleum), hydrotreated light)

14.3 Faroklass för transport
ADR 9
Farlighetsnummer 90
RID 9
IMDG 9
ICAO/IATA 9

14.4 Förpackningsgrupp
ADR III
RID III
IMDG III
ICAO/IATA III

14.5 Miljöfaror
IMDG Marine Pollutant Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
EmS F-A, S-F

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Förorening kategori Inte relevant.
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
Referenser (lagar/förordningar) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 

december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (REACH) med senare ändringar.
Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av 
ämnen och blandningar (CLP-förordningen) med senare ändringar.
Avfallsförordning, SFS 2011:927.
ADR-S 2015 (MSBFS 2015:6) samt RID-S 2015 (MSBFS 2015:2)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts

Nej

AVSNITT 16: Annan information
Leverantörens anmärkningar Informationen i detta dokument skall finnas tillgänglig för alla som hanterar 

Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

Använda förkortningar och 
akronymer

produkten.
Asp. tox 1; H304;
Skin Irrit. 2; H315;
STOT SE3; H336;
Aquatic Chronic 2; H411;
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H315 Irriterar huden.
BCF: Bio Concentration Factor (biokoncentrationsfaktor)
EC50: Den effektiva koncentration av ett ämne som orsakar 50 % maximal 
respons
EWC-kod: kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall 
(European Waste Code).
LC50: Den koncentration av en substans som dödar 50% av en population på 
en given tid
Log Pow: Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten
PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket 
Bioackumulerande)
Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 02.10.2016

Ändrade avsnitt sedan föregående version: alla

Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad 
Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats 

6
Ansvarig för säkerhetsdatablad Jarkko Kuismin / Prorecond
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