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01 Handelsnamn och företag. 
01 Handelsnamn: 
AEK126-3 / AEK126-N 
Produktkoder: (enligt förpackningsstorlek och typ) 
02 Företag: 
 
Ecotechnics S.p.a. 
Via Luigi Longo 21/23, 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italia 
Tel. + 39 055 4207372 Fax +39 055 4217972 
e-post: ecotechnics@ecotechnics.com 
P.IVA 05867600487 
Tekniker som ansvarar för säkerhetsdatabladet: Mr. Sanhaji Rahhali 
 
Importerat till Sverige och sålt av 
Sun Maskin & Service AB 
Lovartsgatan 8 
652 21 Karlstad 
+4654-85 00 75 
 
03 Användningsområden: Ultra Violett Sensitive oljebaserad Flouriserande tillsats för 
industriellt bruk 
 
02 Identifikation av risk. 
01-fraser: Inget 
 
03 Sammansättning / information om beståndsdelar. 
01 Allmän beskrivning: Färgämne i organisk lösning. 
06 Farliga ingredienser: Inga 
 
04 Första hjälpen. 
01 Allmänt förfarande: Tag av förorenade kläder. 
02 Inandning: Om symptom på grund av inandning av ånga observeras: se till att 
personen kan andas frisk luft, kontakta läkare. 
03 Hudkontakt: Vid kontakt med huden, tvätta med tvål och vatten. 
04 Ögon: Efter kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta 
läkare. 
05 Förtäring: Vid förtäring, skölj munnen i rikligt med vatten och ge vatten att dricka. 
Kontakta läkare. 
 
05 Brandbekämpningsåtgärder. 
01 Släckmedel: Vatten, skum, pulver, koldioxid (CO2). 
02 skyddsutrustning: Självandningsapparat. 
03 Särskilda faror vid exponering: Om inblandad i brand kan produkten avge giftiga / 
irriterande rökgaser. (CO, NOx, SOx) 
 
06 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. 
01 Personligt skydd: Undvik inandning av ångor och kontakt med huden och ögonen. 
02 Miljöskydd: Förhindra avrinning till kloaker, vattentäkter eller mark.  
03 Rengöringsåtgärder: Sug upp med absorberande material och placera i en behållare 
för omhändertagande. Avlägsna rester med rinnande vatten och diskmedel. 
 



07 Hantering och lagring. 
01 Hantering: Upprätta lämplig ventilation i lagrings- och arbetsplats. 
02 brand- och explosions försiktighetsåtgärder: Förvaras åtskilt från öppen eld och 
antändningskällor. 
03 Lagring: Förpackningen förvaras väl tillsluten, torrt och svalt. 
 
08 exponeringen / personligt skydd. 
02 Ämnen med hygieniska gränsvärden: Totalt aerosol: 10 mg / m3. 
03 Personligt skydd: Andningsskydd: Undvik inandning av ånga. 
Använd en aerosol mask (enligt EN 140 eller lika), om produkten appliceras som spray 
Hudskydd: Ogenomträngliga handskar. (PVC, gummi, neopren) 
Ansiktsskydd: Skyddsglasögon. 
Allmänna åtgärder: Lagra, hantera och använd enligt god industrihygienisk praxis vid 
hantering av kemikalier. 
 
09 Fysikaliska och kemiska egenskaper. 
01 Fysikalisk form: Vätska. 
02 Färg: gul. 
03 Lukt: produktegenskap. 
04 Byte av fysisk form: Flampunkt 263º C i övrigt inte känd 
11 Explosiva egenskaper: Produkten anses inte vara en explosionsrisk. 
12 Ångtryck: inte känd. 
13 Relativ densitet: inte känd. 
14 Skrymdensitet: inte känd. 
15 Löslighet i vatten: olösligt. 
16 Löslighet i andra lösningsmedel: n.d.a.  
17 pH-värde: inte känd. 
18 Fördelningskoefficient (n-oktanol / vatten): inte känd. 
19 Viskositet: inte känd 
 
10 Stabilitet och reaktivitet. 
01 Stabilitet: Ingen sönderdelning sker vid förvaring och användning under normala 
förhållanden. 
02 Material som bör undvikas: Starka syror. Oxidationsmedel. 
03 Förhållanden att undvika: Höga temperaturer. 
04 Farliga reaktioner: Inga kända. 
05 Farliga nedbrytningsprodukter: Ingen, om de förvaras och används under normala 
förhållanden. 
 
11 Toxikologisk information. 
01 Akut toxicitet, LD50 / oralt / rating: mer än 2000 mg / kg. 
02 Primär hudirritation: Det kan uppstå mild irritation på kontaktstället. 
03 Primär ögonirritation: Det kan uppstå irritation. 
04 Inandning risk: n.d.a. 
05 Sensibilisering risk: n.d.a. 
 
12 Ekologisk information. 
01 Biologisk nedbrytbarhet: inte känd. 
02 Rörlighet: Flyter på vatten. Absorberas lätt i marken. 
03 Persistens och nedbrytbarhet: n.d.a. 
04 Bioackumuleringsförmåga: n.d.a. 
05 Andra skadliga effekter: n.d.a. 
10 Ekotoxicitet: Se 12,11 och 12,20 
11 Fisktoxicitet: inte känd. 
20 Toxicitet för bakterier i avloppsvatten: inte känd. 
 



13 Avfallshantering. 
01 Produkt: Produkten skall hanteras med deponering eller förbränningsanläggning på 
auktoriserad plats i enlighet med lokala föreskrifter. 
02 Behållare: Behållare ska kasseras på samma sätt som produkten. 
 
14 Transportinformation. 
Produkten är inte klassificerad som farligt gods vid transport. 
Ytterligare information: Undvik kontakt med livsmedel. 
 
15 förordningar. 
01 Klassificering enligt. EG-direktiv: Ej klassificerat som farligt ämne enligt 
klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen förordningarna (EG Rådets 
direktiv 67/548 / EEG och 88/379 / EEG. Ändrad). 
02 Nationella föreskrifter: WGK (Water Pollution klass): inte känd 
Klassificering enligt tyska vattenresurslagen. 
 
16 Annan information. 
n.a. : Inte tillämplig 
n.d.a. : Ingen tillgänglig data 
Senaste revidering d.d .: 12.Mar.2010 
Denna produkt skall lagras, hanteras och användas enligt god industrihygienisk praxis 
och i enlighet med eventuella rättsliga regler. Informationen i detta dokument baseras 
på vår nuvarande kunskap och är avsett att beskriva våra produkter ur synvinkel hälso- 
och säkerhetskrav. Den bör därför inte tolkas att den garanterar specifika egenskaper. 
 
------- Slut ------ 


