PROMASTOP®-I paste
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830
Publiceringsdatum: 24/10/2017

Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1.

Produktbeteckning

Produktens form

: Blandningar

Produktnamn

: PROMASTOP®-I paste

1.2.

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1.

Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning

: Professionellt bruk

Användning av ämnet eller beredningen

: Brandskydd

1.2.2.

Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information
1.3.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör
Promat GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz - Austria
T +43 732-6912-0 - F +43 732-6912-3740
office@promat.at - www.promat.at

Övriga
Etex Building Performance N.V.
Bormstraat 24
2830 Tisselt - BELGIUM
T +32 15 71 81 00 - F +32 15 71 81 09
info@promat-international.com - www.promat-international.com

Övriga
Etex Building Performance Limited
Gordano House, Marsh Lane, Easton-in-Gordano
BS20 0NE Bristol - United Kingdom
T +44 1275 377 773
marketinguk@promat.co.uk - www.promat.co.uk

Övriga
Etex Building Performance S.p.A.
Via Perlasca 14
27010 Vellezzo Bellini (PV) - Italy
T +39 0382 4575 245 - F +39 0382 4575 250
info@promat.it - www.promat.it

Övriga
Promat S.A.S.
Rue de l'Amandier
78540 Vernouillet - France
T +33 1 39 79 61 60 - F +33 1 39 71 16 60
info@promat.fr - www.promat.fr

Övriga
Promat TOP Sp. z.o.o.
ul. Przeclawska 8
03-879 Warszawa - Poland
T +48-22 212 2280 - F +48-22 212 2290
top@promattop.pl - www.promattop.pl

Övriga
Promat Ibérica S.A.
C/ Velazquez, 47 – 6° Izquierda
28001 Madrid - Spain
T +34 91 781 1550 - F +34 91 575 15 97
info@promat.es - www.promat.es

Övriga
Promat d.o.o.
Trata 50
4220 Skofja Loka - Slovenia
T +386 4 51 51 451 - F +386 4 51 51 450
info@promat-see.com - www.promat-see.com

Övriga
Promat B.V.
Vleugelboot 22
3991 CL Houten - Nederland
T +31 30 241 0770 - F +31 30 241 0771
info@promat.nl - www.promat.nl

Övriga
Promat AG
Stationsstrasse 1
8545 Rickenbach Sulz - Switzerland
T +41 52 320 9400 - F +41 52 320 9402
office@promat.ch - www.promat.ch

Övriga
Promat s.r.o.
Ckalova 22/784
16000 Praha 6 - Bubenec - Czech Republic
T +420 224 390 811 - F +420 233 333 576
promat@promatpraha.cz - www.promatpraha.cz
Övriga
Promat GmbH
Scheifenkamp 16
40878 Ratingen - Germany
T +49-2102 493 0 - F +49-2102 493 111
mail@promat.de - www.promat.de

Övriga
Promat Nordic, by Ivarsson a/s
Kometvej 36
6230 Rodekro - Denmark
T +45 7366 1999 - F +45 7466 1020
info@promat.nu - www.promat.nu
Övriga
Promat Fire Protection LLC
Plot No. 597-921 Dubai Investment Park 2
123945 Dubai - United Arab Emirates
T +971 4 885 3070 - F +971 4 885 3588
info@promatfp.ae - www.promatmiddleeast.com

1.4.

Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

24/10/2017

: +43 732-6912-0
Under kontorstid:
Måndag-fredag: 8.00 a.m. - 4.30 p.m. (MEZ)
Språk
tyska
engelska
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Land

Organisation/Firma

Adress

Finland

Myrkytystietokeskus

Stenbäckinkatu 9
PO BOX 100
29 Helsinki

Sverige

Giftinformationscentralen

Box 60 500
171 76 Stockholm

Telefonnummer för
nödsituationer
+358 9 471 977
+358 9 4711

Kommentar

112 – begär
Giftinformation
+46 10 456 6700 (Från
utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1.

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandningar/Ämnen: SDS EU 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830 (Bilaga
II till REACH)
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen tillgänglig extra information
2.2.

Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa
EUH-fraser

2.3.

: EUH208 - Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2Hisotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)(55965-84-9). Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Andra faror

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1.

Ämnen

Gäller inte
3.2.

Blandningar

Namn

Produktbeteckning

%

Klassificering enligt
förordning (EG) 1272/2008
[CLP]

Titandioxid

(CAS nr) 13463-67-7
(EC nr) 236-675-5
(REACH-nr) 01-2119489379-17

0 - 15

Inte klassificerat

ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen efter inandning

: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid symtom, sök läkare.

Första hjälpen efter hudkontakt

: Spola genast med mycket vatten och tvål, tag genast av kontaminerade kläder. Vid hudirritation
eller utslag: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen

: Skölj genast i rikligt med vatten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter förtäring

: Skölj munnen noga, drick rikligt med vatten. Om besvär kvarstår, kantakta läkare.

4.2.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen tillgänglig extra information
4.3.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1.

Släckmedel

Lämpliga släckmedel
5.2.
Brandrisk
24/10/2017

: Alla släckningsmedel. Använt lämpligt media för att ringa in branden.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
: Detta är en vattenbaserad produkt och utgör inte någon särskild brand- eller explosionsrisk.
SV (svenska)
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samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Farliga sönderdelningsprodukter
5.3.

: Farliga sönderfallsprodukter som rök, kolmonoxid och dioxid kan frigöras under en långvarig
uppvärmning. Kväveoxider (NOx). Vätecyanid (HCN). Ammoniak (NH3).

Råd till brandbekämpningspersonal

Skydd under brandbekämpning

: Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1.

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder
6.1.1.

: Undvik kontakt med ögon och hud.

För annan personal än räddningspersonal

Ingen tillgänglig extra information
6.1.2.

För räddningspersonal

Skyddsutrustning
6.2.

: Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:
"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

Miljöskyddsåtgärder

Får inte släppas ut i dagvatten, avloppsledningar, vattendrag eller marken.
6.3.

Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder
6.4.

: Tag upp manuellt (sopa, skyffla) och samla ihop i lämplig behållare för avyttring. Hantera
avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

Hänvisning till andra avsnitt

Följ de försiktighetsåtgärder som beskrivs under rubrikerna 7 och 8. För avyttring av solida material eller restprodukter, se avsnitt 13:
"Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1.

Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering

: Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Bär personlig skyddsutrustning. Undvika all
onödig avsnöring.

Åtgärder beträffande hygien

: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all
hantering. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor
7.3.

: Undvik värme och direkt solljus. Skydda mot frost.

Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1.

Kontrollparametrar

Titandioxid (13463-67-7)
EU
EU
Sverige

Lokalt namn
Anteckningar
Lokalt namn

Titanium dioxide
SCOEL Recommendations (Ongoing)
Titandioxid

Sverige

nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)

5 mg/m³ totaldamm

Sverige

Anmärkning (SE)

2 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som
fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i
Metodserien, Provtagning av totaldamm och
respirabelt damm, Metod nr 1010,
Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket.
Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara
25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala
mängden luftburna partiklar med denna metod)

pentaerytritol (115-77-5)
Finland

Lokalt namn

Pentaerytritoli

Finland

HTP-arvo (8h) (mg/m³)

10 mg/m³

Finland

HTP-arvo (15 min)

20 mg/m³

Sverige

Lokalt namn

Pentaerytritol

Sverige

nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)

5 mg/m³ totaldamm

24/10/2017
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pentaerytritol (115-77-5)
Sverige

Anmärkning (SE)

Ytterligare Information
8.2.

2 (Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som
fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i
Metodserien, Provtagning av totaldamm och
respirabelt damm, Metod nr 1010,
Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetsmiljöverket.
Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara
25 mm. Trots sitt namn provtas inte den totala
mängden luftburna partiklar med denna metod)

: Se till att alla nationella/lokala bestämmelser följs up.

Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.
Handskydd:
Använd kemikalieresistenta, ogenomträngliga handskar. Tvätta händerna efter hantering.
Skyddsglasögon:
Risk för kontakt: använd godkända skyddsglasögon.
Andningsskydd:
Inget speciellt skydd krävs så länge ventilationen är tillräcklig. Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd

: Vätska

Utseende

: Pasta.

Färg

: Vit.

Lukt

: Tecken.

Luktgräns

: Inga data tillgängliga

pH

: 7-9

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)

: Inga data tillgängliga

Smältpunkt

: Ej bestämd

Fryspunkt

: Inga data tillgängliga

Kokpunkt

: ≈ 100 °C

Flampunkt

: Gäller inte

Självantändningstemperatur

: Ej självantändande

Sönderfalltemperatur

: Inga data tillgängliga

Brännbarhet (fast, gas)

: Inga data tillgängliga

Ångtryck

: ≈ 23 hPa (20°C)

Relativ ångdensitet vid 20 °C

: Inga data tillgängliga

Relativ densitet

: Inga data tillgängliga

Densitet

: ≈ 1,3 - 1,5 g/cm³

Löslighet

: Vatten: kan blandas helt

Log Pow

: Inga data tillgängliga

Viskositet, kinematisk

: Inga data tillgängliga

Viskositet, dynamisk

: 230 - 350 Pa.s

Explosiva egenskaper

: Inte explosiv.

Brandfrämjande egenskaper

: Inga data tillgängliga

Explosionsgränser

: Inga data tillgängliga

9.2.

Annan information

Andel fasta partiklar

: 71 - 77 %

VOC-halt

: < 80 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Ingen tillgänglig extra information
24/10/2017
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10.2.

Kemisk stabilitet

Ingen tillgänglig extra information
10.3.

Risken för farliga reaktioner

Inga kända farliga reaktioner under normal användning.
10.4.

Förhållanden som ska undvikas

Ingen tillgänglig extra information
10.5.

Oförenliga material

Ingen tillgänglig extra information
10.6.

Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1.

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
Titandioxid (13463-67-7)
LD50 oral råtta
LD50 hud kanin
LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h)

: Inte klassificerat

> 10000 mg/kg
> 5000 mg/kg
> 6,8 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden

: Inte klassificerat

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

: Inte klassificerat

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Inte klassificerat

Ytterligare Information

: Innehåller:
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr
220-239-6] (3:1)
3-jod-2-propynylbutylkarbamat; 3-jodprop-2-yn-l-ylbutylkarbamat
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

: Inte klassificerat

Cancerogenicitet

: Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet

: Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

: Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

: Inte klassificerat

pH: 7 - 9
pH: 7 - 9

Titandioxid (13463-67-7)
NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök,
90 dagar)
NOAEL (subkronisk, oral, djur/manlig, 90
dagar)

10 mg/liter/6h/dag
3500 mg/kg kroppsvikt

Fara vid aspiration

: Inte klassificerat

Annan information

: Ingen experimentell undersökning av produkten tillgänglig. Den överförda informationen är
baserad på vår kunskap om beståndsdelarna och klassificeringen av produkten har bestämts
genom beräkning. Titandioxid, EC-nr 236-675-5: 2006 klassificerade IARC TiO² som möjligen
cancerframkallande för människor. Klassificeringen baseras på vissa studier som visade på
många fall av lungcancer hos laboratoriedjur som exponerades för höga doser av TiO² genom
andningsvägarna (i vissa andra studier fann man inte så många fall av lungcancer hos de
exponerade djuren). Med hänsyn till studier på människor (människors yrkesmässiga
exponering vid TiO²-tillverkning eller -användning), IARC sammanfattade: ”Sammanfattningsvis
visar inte studierna på någon koppling mellan yrkesmässig exponering för titandioxid såsom det
inträffade under de senaste decennierna i Västeuropa och Nordamerika och risk för cancer.
Dock ska detta inte tolkas som något bevis för att titandioxid inte är cancerogen för
människor.”.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1.

Toxicitet

PROMASTOP®-I paste
Ytterligare Information

24/10/2017

Ingen experimentell undersökning av produkten tillgänglig. Den överförda informationen är
baserad på vår kunskap om beståndsdelarna och klassificeringen av produkten har bestämts
genom beräkning.
SV (svenska)
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Titandioxid (13463-67-7)
LC50 fiskar 1
EC50 Daphnia 1
EC50 72h algae 1
12.2.

> 100 mg/l
> 100 mg/l
16 mg/l

Persistens och nedbrytbarhet

Ingen tillgänglig extra information
12.3.

Bioackumuleringsförmåga

Titandioxid (13463-67-7)
Bioackumuleringsförmåga
12.4.

Ingen bioackumulation.

Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig extra information
12.5.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PROMASTOP®-I paste
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
12.6.

Andra skadliga effekter

Ytterligare Information

: Får inte släppas ut i dagvatten, avloppsledningar, vattendrag eller marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1.

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Undvik utsläpp till miljön. Får inte släppas ut i dagvatten, avloppsledningar, vattendrag eller
/förpackning
marken. Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Europeisk avfallsförteckning

: 08 00 00 - AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH
ANVÄNDNING AV YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM,
FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 04 10 - Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09
08 04 00 - Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av lim och fogmassa
(även impregneringsmedel)

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
UN-nummer
Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

14.2.
Officiell transportbenämning
Inte reglerad
Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

14.3.
Faroklass för transport
Inte reglerad
Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

14.4.
Förpackningsgrupp
Inte reglerad
Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

Inte reglerad

14.5.
Miljöfaror
Inte reglerad

Inte reglerad

Ingen tillgänglig extra information
14.6.

Särskilda skyddsåtgärder

- Vägtransport
Inte reglerad
- Sjötransport
Inte reglerad
- Flygtransport
Inte reglerad
- Insjötransport
Inte reglerad
24/10/2017
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- Järnvägstransport
Inte reglerad
14.7.

Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1.

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1.

EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
VOC-halt
15.1.2.

: < 80 g/l
Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information
H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:
EUH208
Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210
Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
Säkerhetsdatablad som gäller för områden

: FI;SE

SDS EU (REACH-bilaga II)
Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som tillförlitliga. Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens
korrekthet. ARCO har ingen kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning eller bortskaffande av produkten. Av
detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring,
användning eller bortskaffande av produkten. Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används som ingrediens i annan produkt.
Detta datablad och informationen i det har inte för avsikt att ersätta några försäljningsvillkor och utgör inte någon specifikation. Ingenting häri ska tolkas som en rekommendation för användning i
överträdelse av något patent eller gällande lagar eller bestämmelser.
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