
 SÄKERHETSDATABLAD
Mprotect Kapellimpregnering

 
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 02.03.2015

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Mprotect Kapellimpregnering
Produktdefinition 103213

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och 
användningar som det avråds från
Funktion Impregneringsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsnamn Kempartner AB
Postadress Hammarby Fabriksväg 19
Postnr. 12030
Postort Stockholm
Land Sweden
Telefon +46 (0)8-6838800
Webbadress http://www.kempartner.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Giftinformation:112

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

Xn; R65, R66

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

EUH 066
Asp. tox 1; H304

2.2. Märkningsuppgifter
Faropiktogram (CLP)

 

Signalord Fara
Faroangivelser EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast 

GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P302 + P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P331 Framkalla INTE kräkning.
P332 + P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P405 Förvaras inlåst.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.

2.3. Andra faror
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
NAFTA 60 o C CAS-nr.: 64742-48-9

EG-nr.: 265-150-3
Indexnr.: 649-327-00-6

Xn; R65, R66
Asp. tox 1; H304
EUH 066

90 - 100 %

Beskrivning av blandningen Homogen vätskeblandning.
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft samt skölj näsa, mun och 

svalg med vatten; kontakta läkare. Lägg medvetslös person i framstupa 
sidoläge och se till att andningsvägarna är fria. Kontrollera hjärtverksamheten 
och påbörja hjärt och lungräddning om det behövs.

Inandning Personen skall vila i frisk luft under uppsyn. Vid obehag uppsök läkare och 
tag med säkerhetsdatabladet.

Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Tag av förorenade kläder.
Ögonkontakt Avlägsna partiklar under ögonlocken. Skölj med vatten. Kontakta läkare om 

besvär kvarstår. Skölj i 15-20 minuter med vidöppna ögon.
Förtäring Skölj munnen ordentligt. SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en 

halvliter vatten och kontakta läkare. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter Data saknas.
Fördröjda symptom och effekter Data saknas.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som 
eventuellt krävs
Andra upplysningar Ej angivet.
 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Skum, koldioxid eller pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel Vatten.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsprodukter Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (Kolmonoxid 

och koldioxid) samt, vid ofullständig förbränning, aldehyder och andra giftiga, 
hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga ämnen. Avger brännbara ångor som 
kan bilda explosiv blandning med luft. Observera att släckvattnet kan innehålla 
giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Brandsläckningsmetoder Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på platsen. Vid brand 

använd friskluftsmask.
 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder Använd kemskyddsdräkt vid sanering av större utsläpp.

Dammfilter IIb (p2) kan behövas vid sanering.
Förhindra utsläpp till avlopp.
Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112.
Unvik inandning samt kontakt med hud och ögon.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
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Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp på marken och i vattenmiljö. Undvik utsläpp i avlopp.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetod Spola området med stora mängder vatten. Torka därefter upp.
Sanera Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Skicka det för 

avfallshantering. Resterna efter saneringen lämnas som farligt avfall. Kontakta 
kommunens renhållningsverk för närmare information. Visa detta 
säkerhetsdatablad.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar För val av skyddshandskar se avsnitt 8.
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Hanteras i lokal med modern ventilatioinsstandard.

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga 

väl ventilerade utrymmen.
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Unvik kontakt 
med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö.
Håll denna produkt avskiljd från matvaror och utom räckhåll för barn och 
husdjur.
Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras.
Förvaras som brandfarlig vara.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. 

Förvara vid rumstemperatur.
Andra upplysningar Hanteras i lokal med modern ventilatioinsstandard. Nöddusch och ögonspolning 

skall finnas på arbetsplatsen.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområden Inte relevant.
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Övrig information om gränsvärden Samtliga ingredienser (se avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden.

8.2 Begränsning av exponeringen
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se 
avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dessa ingredienser 
enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagstiftning.
För begränsningar av miljöexponering se avsnitt 12.

Andningsskydd
Andningsskydd Gasmask med filter typ A (brun) kan behövas.

Handskydd
Handskydd Skyddshandskar märkta "Low Chemical resistant" eller Waterproof" 

rekommenderas.
Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning 
med vidstående piktogram med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, 
skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4 eller 5 är bäst.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd Använd skyddsglasögon eller ansiktsskärm vid risk för stänk.

Hudskydd
Hudskydd (av annat än händerna) Skydda alla bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Färglös vätska.
Färg Färglöst.
Lukt Genomträngande bensinliknande.
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 175 °C
Kommentarer, Kokpunkt / 
kokpunktsintervall

Vid atmosfärstryck (101325Pa).

Flampunkt Värde: > 60 °C
Nedre explosionsgräns med 
mätenhet

Värde: 1 %

Övre explosionsgräns med mätenhet Värde: 6 %
Ångtryck Värde: 1,00 kPa
Relativ densitet Värde: 0,8 kg/L
Löslighet i vatten Olöslig (<0,001%)
Viskositet Värde: ≤ 20,5 mm2/sek

9.2 Annan information
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner 

under normala hanterings- och användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden. Stabil vid normala temperaturer och 

rekommenderad användning.

10.3 Risk för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Inte känt.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall undvikas Ej angivet.

10.5. Oförenliga material
Material som skall undvikas Ej angivet.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter Ej angivet.
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Övriga upplysningar om hälsofara
Allmänt Observera att produkten är uttorkande på huden. Ej klassat som akut-giftigt 

ämne. Hälsoskadlig inverkan på människans mikroflora kan ej uteslutas.

Potentiella akuta effekter
Frätande /irriterande på huden, 
ytterligare information

Ej angivet.

Fördröjda effekter / upprepad exponering
Allmänt Ämnet är skadligt vid långvarig exponering.
Hudkontakt Ej angivet.
Sensibilisering Avfettar huden.
Allmän luftvägs-/hudsensibilisering Förstärker allergirisken hos andra ämnen.
 

AVSNITT 12: Ekologisk information
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12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet I kvantiteter som denna produkt används begränsas miljöeffekterna till 

närmiljön.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbrytbarhet Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Bioackumuleringsförmåga Data om bioackumulering är inte kända. Finns ingen anledning att befara att 

den är bioackumelerande.

12.4 Rörligheten i jord
Rörlighet Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta 

att produkten är miljöskadlig av denna anledning.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat Ej angivet.

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / 
Anmärkning

Ej angivet.

 

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Relevant avfallsförordning SFS 2011:927.
Andra upplysningar Denna produkt återvinns normalt inte.
 

AVSNITT 14: Transportinformation
14.1. UN-nummer
Kommentar Ej klassat som farligt gods. Endast bedömd enligt regelverket ADR/RID då 

produkten endast förväntas transporteras på väg eller järnväg.

14.2 Officiell transportbenämning
Anmärkning Inte relevant.

14.3 Faroklass för transport
Anmärkning Inte relevant.

14.4 Förpackningsgrupp
Anmärkning Inte relevant.

14.5 Miljöfaror
Anmärkning Inte relevant.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Särskilda säkerhetsföreskrifter för 
användare

Inte relevant.

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Annan relevant information.
Annan relevant information. Inte relevant.
 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö
Lagar och förordningar Ej angivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
En Kemikaliesäkerhetsbedömning 
har utförts

Nej
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AVSNITT 16: Annan information
Farosymbol

 

R-fraser R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge 
torr hud eller hudsprickor.

S-fraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S23 Undvik inandning av ångorna. S24 
Undvik kontakt med huden. S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta 
genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Leverantörens anmärkningar Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi 
känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har 
getts under förutsättningen att produkten används under de angivna 
förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som 
specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan 
användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller 
processer, sker på användarens eget ansvar.

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

; EUH 066;
Asp. tox 1; H304;

Förteckning över relevanta R-fraser 
(under avsnitten 2 och 3).

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

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

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Version 1
Ansvarig för säkerhetsdatablad Kempartner AB
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