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01 Handelsnamn och företag. 
01 Namnet på ämnet eller beredningen: 
Produktnamn: Polyalkylenglykol ISO46 Z-serien 
Produktkoder: AEK250 / AEK250-N / AEK251-N 
02 Produktanvändning (er): Smörjmedel 
03 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 
 
02 Identifikation av risk. 
01-fraser: Inga 
02 Hälso: Inga särskilda risker 
03 Säkerhet: Inga särskilda risker 
04 Miljö: Inga särskilda risker 
 
03 Sammansättning / information om beståndsdelar. 
01 Allmän beskrivning: Polyalkylenglykol. 
06 Farliga ingredienser: Ej klassificerat som farligt. 
 
04 Första hjälpen. 
01 Allmänna förfaranden: Information till Läkare: Behandla symptomatiskt. 
02 Inandning: Frisk luft. Om obehag kvarstår, kontakta läkare. 
03 Hudkontakt: Tvätta omedelbart med varmt tvålvatten och skölj noga. Om ihållande 
obehag uppstår, sök läkarvård. 
04 Ögonkontakt: Spola ögonen omedelbart med vatten. Om obehag kvarstår, kontakta 
läkare. 
05 Förtäring: Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Om snabb återhämtning inte sker, få 
läkarvård. Ge aldrig något genom munnen till en medvetslös person. 
 
05 Brandbekämpningsåtgärder. 
01 Lämpliga släckningsmedel: Vattenspray, koldioxid, pulver eller alkoholbeständigt 
skum. 
02 Olämpliga släckmedel: Vatten med full stråle. 
03 förbränningsprodukter: Giftiga ångor, gaser eller ångor kan utvecklas under 
uppvärmning eller brand. 



04 Skyddsutrustning och Brandbekämpning: Gå inte in i förseglade eller slutna 
brandutrymmen utan ordentlig skyddsutrustning inklusive andningsapparat. Vatten kan 
användas för att kyla och skydda behållare och omgivning. 
 
06 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. 
01 Personliga skyddsåtgärder: Undvik kontakt med huden och ögonen. 
02 Personligt skydd: Använd skyddskläder som anges för normal drift (Se 08) 
03 Miljöskydd: 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 i avloppsnätet. 
04 Rengöringsåtgärder: 
Små spill: absorbera med sand, jord eller annat lämpligt material. Skyffla upp och 
placera i en märkt, förslutningsbar behållare för säkert omhändertagande. 
Stor spill: Överför till en tank för återvinning eller säker destruktion. Behandla rester som 
för små spill. 
 
07 Hantering och lagring. 
01 Hantering: Använd endast i välventilerade utrymmen. Undvik inandning dimma eller 
ånga från upphettat material. 
02 Förvaring: Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage. Förvaras åtskilt från 
oxiderande och reducerande ämnen. För behållare, mild eller rostfritt stål. 
03 Specifika användningsområden (er): Inga data tillgängliga 
 
08 exponering / personligt skydd. 
01 Ämnen med hygieniska gränsvärden: 
02 Hygieniska standarder: Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med 
gränsvärden som skall övervakas på arbetsplatsen. 
03 Engineering exponering: Lokal utsugsventilation bör tillhandahållas om det finns risk 
för dimma eller aerosolbildning. 
04 personligt skydd: 
Andningsskydd: Om det finns en risk att andas dimma eller ånga från upphettat material 
används andningsskydd utrustad med ett kombinationsfilter A-P3 för kortare tids 
användning. 
Handskydd: När händer kommer i kontakt med produkten skall användas handskar som 
uppfyller relevanta standarder (t ex i Europa. EN374, i USA F739) och är gjorda i 
följande material ge adekvat skydd: PVC eller nitrilgummi. Rådgör alltid med 
handskleverantören. 
Ögonskydd: Kemiska skyddsglasögon (kemiska skyddsglasögon). Godkänt enligt EU-
standard EN166, AS / NZS: 1337 
Kroppsskydd: Standard arbetskläder, skyddsskor / stövlar - kemikalieresistent 
 
09 Fysikaliska och kemiska egenskaper. 
Fysikalisk form: Vätska. 
Färg / utseende: Klar/ljus bärnsten. 
Lukt: Karaktäristisk. 
Kokpunkt / kokpunktsintervall: Sönderdelas före kokning 
Flytpunkt: <-40ºC. 
Smältpunkt / smältområde: Ej fastställt 
Flampunkt:> 200ºC (ASTM D6450) 



Relativ densitet: 0.990 g / cm³ vid 20 ° C (typiskt). 
Löslighet i vatten: Delvis löslig. 
Viskositet: 44 mm / sec² (typiskt) vid 40ºC 
 
10 Stabilitet och reaktivitet. 
Stabilitet: Stabil under normala användningsförhållanden. Kan sönderdelas långsamt 
med lokaliserad upphettning över 150 ° C. 
Material som skall undvikas: Reagerar med starka syror och oxiderande ämnen. 
Förhållanden som skall undvikas: Giftiga ångor kan frigöras vid upphettning över 
sönderdelningspunkten. 
Farliga sönderdelning Ofullständig förbränning kan bilda kolmonoxid, 
produkter: dioxid eller aldehyder 
 
11 Toxikologisk information. 
Bedömningsunderlag: Denna information baseras på produktdata, kännedom om 
beståndsdelarna och toxikologi av närbesläktade produkter. 
Akut toxicitet - oral: Förväntas ha låg toxicitet, LD50> 5000 mg / kg. 
Akut toxicitet - dermal: Förväntas ha låg toxicitet, LD50> 5000 mg / kg. 
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. 
Inandning risk: Ej fastställt 
Sensibilisering risk: Förväntas inte vara hudsensibiliserande. 
 
12 Ekologisk information. 
Bedömningsunderlag: Denna information baseras på produktdata, kännedom om 
beståndsdelarna och toxikologin för närbesläktade produkter. 
Ekotoxicitet: 
Fisk: Förväntas inte vara skadligt att fiska vid gränsen för löslighet (<1 mg / l). 
Alger: Förväntas inte vara skadligt för alger vid gränsen för löslighet (<1 mg / l) 
Daphnia: Förväntas inte vara skadligt för Daphnia vid gränsen för löslighet (<1 mg / l) 
Rörlighet: Inga data tillgängliga 
Persistens och nedbrytbarhet: Inga data tillgängliga 
Bioackumulering: Förväntas inte bioackumuleras. 
Andra skadliga effekter: Inga data tillgängliga 
 
13 Avfallshantering. 
Sophantering: Den europeiska avfallskategorin (EWC) för detta material är: 13-02-06. 
Användaren måste vara medveten om att användningsförhållandena kan påverka 
avfallsklassificering efter användning (se EU-direktiv 2001/118 / EG). 
Produkt: Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Återvinn eller återanvänd om 
möjligt. Annars förbränning. 
Behållare: Etiketter bör inte tas bort från förpackningarna innan de har rengjorts. 
Behållare bör rengöras med lämpliga metoder och sedan återanvändas eller förstöras 
genom deponering eller förbränning som är lämpligt. Rekommenderat rengöringsmedel: 
vatten med rengöringsmedel krävs. 
 
14 Transportinformation. 
Inte farligt gods enligt FN, IMDG, ADR, RID och IATA-koder. 



15 Gällande föreskrifter. 
01 EG-klassificering: EG-direktiv 67/548 / EEG och 1999/45 / EG. 
Farosymboler: Inga 
R-fraser: Inga 
S-fraser: Inga 
WGK Klassificering: WGK = 1 (Självutvärdering). 
02 Internationell registrering: 
EG (EINECS): I överensstämmelse 
US (TSCA): I överensstämmelse 
Australien (AICS): I överensstämmelse 
Canada (DSL): I överensstämmelse 
Korea (KECI): I överensstämmelse 
Filippinerna (PICCS): I överensstämmelse 
Kina (IECSC): I överensstämmelse 
16 Annan information. 
n.a. : Inte tillämplig 
n.d.a. : Ingen tillgänglig data 
Senaste revidering d.d .: 
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 avsedd att beskriva våra produkter ur synvinkel 
hälso- och säkerhetskrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för specifika 
egenskaper. 
 
------- Slut ------ 


