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1. NAMN PÅ ÄMNE OCH BOLAGET / FÖRETAGET 
Produktnamn: AEK265 
Produktanvändning: Smörjmedel 
 
Leverantör 
Ecotechnics S.p.a. Via Luigi Longo 21/23 
50019 Sesto Fiorentino (Firenze) Italia 
Tel. + 39 055 4207372 Fax +39 055 4217972 
P.IVA 05867600487 
Ansvarig Adress: samma adress 
Tel .: +39 055 4207372 
Ansvarig för säkerhetsdatabladet: sig. Sanhaji Rahhali 
e-post: ecotechnics@ecotechnics.com 
För brådskande information kontakta Toxikologisk Center på närmsta sjukhus 
 

Importerat till Sverige och sålt av 
Sun Maskin & Service AB 
Lovartsgatan 8 
652 21 Karlstad 
+4654-85 00 75 
 
 
2. FARLIGA EGENSKAPER 
Human Health Inga särskilda risker. 
Säkerhets Inga särskilda risker. 
Miljö Inga särskilda risker. 
 
3. SAMMANSÄTTNING / ÄMNEN 
Beskrivning Polyalkylenglykol alkyleter med hämmare pack 
Farliga komponenter Inga. 
 
4. FÖRSTA HJÄLPEN 
Inandning Flytta bort från exponering. Om det behövs, ge konstgjord andning. Håll 
patienten varm. Rådfråga läkare om symptomen kvarstår. 
Hud Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant. Om ihållande 
obehag uppstår, sök läkarvård. 
Ögon Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Och kontakta läkare. 
Förtäring Skölj munnen med vatten. Mata aldrig någonting genom munnen om 
personen förlorar medvetandet, är medvetslös eller har kramper. Framkalla inte 
kräkning. Om snabb återhämtning inte sker, sök läkarvård. 
Information för läkare Behandla symptomatiskt. 
 
5. ÅTGÄRDER VID BRAND 
Brandsläckningsmedel Vattenspray, koldioxid, pulver eller alkoholbeständigt skum. 
Olämpliga släckmedel: Vatten med full stråle. 



Brandbekämpning Gå inte in i förseglade eller slutna brandutrymmen utan ordentlig 
skyddsutrustning inklusive självandningsapparat. Vatten kan användas för att kyla och 
skydda exponerat material. 
Förbränningsprodukter Giftiga ångor, gaser eller ångor kan utvecklas vid förbränning. 
 
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
Personliga skyddsåtgärder: Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 
Personligt skydd: Använd skyddskläder som anges för normal drift (se avsnitt 8). 
Naturvård: Förhindra förorening av mark och vatten. Förhindra spridning eller utsläpp i 
avlopp eller vattendrag med hjälp av sand, jord eller annat lämpligt material. Informera 
myndigheter i händelse av läckage till vattendrag eller avloppsnät 
Saneringsmetoder - litet spill; absorbera med sand, jord eller annat lämpligt material. 
Skyffla upp och placera i en märkt, förslutningsbar behållare för säkert 
omhändertagande. 
Saneringsmetoder - stort spill Flytta till en tank för återvinning eller säker destruktion. 
Behandla rester som för små spill. 
 
7. HANTERING OCH LAGRING 
Hantering: Använd endast i välventilerade utrymmen. Undvik inandning dimma eller 
ånga från upphettat material. Produkten är inte brandfarlig. 
Lagring: Förvaras svalt och torrt i väl tillsluten behållare. 
Rekommenderade material för behållare eller beklädnad av behållare: Använd mjukt 
stål, rostfritt stål. 
 
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGT SKYDD 
Hygieniska Standarder Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med 
arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas på arbetsplatsen. 
Tekniska anvisningar för bekämpning: Lokal utsugsventilation bör tillhandahållas om det 
finns risk för dimma eller aerosolbildning. 
Andningsskydd om det finns risk för inandning av dimma eller ånga från upphettat 
material används andningsskydd utrustad med ett kombinationsfilter A-P3 för kortare 
tids användning. 
Handskydd: När handkontakt med produkten kan förekomma - använd handskar som 
uppfyller relevanta standarder (t ex i Europa EN374, i USA F739) tillverkade av följande 
material ger adekvat skydd: nitril, PVC. Rådgör alltid med handskleverantören. 
Rekommenderad materialtjocklek: minst 1,1 mm 
Ögonskydd Använd kemikaliemonoglasögon till EN166 eller full-ansiktsskärm vid stänk 
kan förekomma. 
Kroppsskydd: Standard arbetskläder, skyddsskor eller stövlar - kemiskt resistenta. 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
Fysiskt tillstånd: Vätska 
Utseende: Amber färg 
Lukt: Karaktäristisk 
Kokpunkt initial Sönderdelas före kokning 
Smältpunkt Ej fastställt 
Flytpunkt Ej fastställt 
Flampunkt (COC)> 150 ° C 
Explosionsfara Produkten är ej explosiv. 



Ångtryck: neglible ångtryck vid omgivningsbetingelser 
Relativ Densitet Ej fastställt 
Löslighet i vatten olöslig. 
Viskositet vid 40 ° C 46 mm 2 / s (typiskt) 
 
10. STABAILITET OCH REAKTIVITET 
Stabilitet Stabil vid normal användning. Kan sönderdelas långsamt med lokaliserad 
upphettning över 150 ° C. 
Förhållanden som ska undvikas Giftiga rökgaser kan frigöras vid upphettning över 
sönderdelningspunkten. 
Material som bör undvikas Starka syror. Oxidationsmedel. 
Farliga nedbrytningsprodukter Ofullständig förbränning kan producera kolmonoxid, 
koldioxid eller aldehyd .. 
 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
Bedömningsunderlag Informationen är baserad på huvudkomponenten och 
närbesläktade produkter. 
Akut toxicitet - Oral Ej fastställt 
Akut toxicitet - Dermal Ej fastställt. 
Akut toxicitet - inandning Ej fastställt. 
Ögonirritation Kan orsaka lätt övergående irritation. 
Hudirritation Kan orsaka lätt övergående irritation. Upprepad eller långvarig kontakt kan 
ge avfettning av huden vilket leder till irritation. 
Hudsensibilisering Ingen sensibiliserande effekt känd. 
Mutagenicitet Ej fastställt 
Ytterligare toxikologisk information Förtäring kan få följande effekter: Irritation i mun, 
svalg och luftvägar. Kräkning. Diarré. Exponering för ånga i höga koncentrationer kan få 
följande effekter: irritation i näsa, svalg och luftvägar. Låg flyktighet gör akuta effekter 
osannolik vid omgivningstemperaturer. Upprepad exponering för aerosoler kan orsaka 
lungskador. 
 
12. EKOLOGISK INFORMATION 
Grund för bedömning Ekotoxikologiska data har inte fastställts speciellt för denna 
produkt. Informationen nedan är baserad på huvudkomponenten. 
Akut toxicitet - Fish No Data 
Akut toxicitet - Ryggradslösa djur No Data 
Akut toxicitet - Alger No Data 
Akut toxicitet - Bakterier No Data 
Rörlighet Uppgifter saknas. 
Nedbrytbarhet: Förväntas vara delvis eller långsamt nedbrytbar. 
Bioackumulering: Förväntas inte bioackumuleras. 
 
13. AVFALLSHANTERING 
Försiktighetsåtgärder Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Häll inte i 
avloppssystemet. 
Avfallshantering produkt: Avfallshantera i enlighet med alla lokala och nationella 
bestämmelser. Förbränning är den rekommenderade metoden för slutförvaring. 
Avfallshantering behållare: Etiketter bör inte tas bort från förpackningarna tills de har 
rengjorts. Behållare bör rengöras med lämpliga metoder och sedan återanvändas eller 



bortskaffande genom deponering eller förbränning som är lämpligt. Rekommenderat 
rengöringsmedel: vatten - med rengöringsmedel krävs. 
Lokala Bestämmelser: Omhändertagande måste ske i enlighet med lokala föreskrifter. 
 
14. TRANSPORTINFORMATION 
Inte klassificerat som farligt gods vid transport. 
 
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
EG-klassificering Ingen 
EU-symboler Inte 
EG Riskfraser Inga 
S-fraser Inga 
INTERNATIONELL REGISTRERING: 
EG (EINECS) Listad eller klassificeras som polymerer. 
US (TSCA) Alla komponenter listade. 
Canada (DSL) Alla komponenter listade. 
Australien (AICS) Alla komponenter listade. 
Filippinerna (PICCS) Alla komponenter listade. 
Korea (ENCS) Alla komponenter listade. 
Kina Alla komponenter listade. 
 
16. ÖVRIG INFORMATION 
R-fraser Inga. 
Nationella föreskrifter: Referens bör göras till nationell lagstiftning som följer tillämpligt 
regelverk, avsättningar och andra nationella åtgärder som inte omfattas av detta 
datablad. 
SDS Distribution: Informationen i detta dokument skall göras tillgänglig för alla som kan 
komma att hantera produkten. 
SDS Revideringar Ett lodrätt streck (|) i vänstermarginalen visar på en ändring från 
föregående version. 
SDS Förberedelser Detta säkerhetsdatablad har tagits fram i enlighet med kraven i 
databladet direktiv 1907/2006 / EG. 
Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som vi är medvetna om och tros vara korrekt vid 
nuvarande tidpunkt. Eftersom informationen häri får tillämpas under förhållanden 
utanför vår kontroll och som vi kan vara obekanta med och eftersom data görs 
tillgängliga efter denna dag kan ändringar av informationen vara gjord och vi kan inte ta 
något ansvar för resultatet av dess användning. Denna information tillhandahålls på 
villkor att mottagaren skall göra sin egen bedömning av lämplighet material för dennes 
speciella ändamål. 


