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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
INTELLO PLUS
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Användningar från vilka avrådas
Ingen information tillgänglig.
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
MOLL bauökologische Produkte GmbH
Leverantör:
proclima
Rheintalstraße 35 - 43
Gatuadress:
Stad:
D-68723 Schwetzingen

Telefon:
E-post:
E-post (Kontaktperson):
Internet:
Ansvarig avdelning:
1.4 Telefonnummer för
nödsituationer:

+49 (0) 6202 2782-0
info@proclima.de
info@proclima.de
http://www.proclima.de
info@proclima.de

Telefax: +49 (0) 6202 2782-21

Svensk Giftinformationscentralen +46104566750

Ytterligare information
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Förordning (EG) nr 1272/2008
Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.
2.2 Märkningsuppgifter
2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandningar

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Generell rekommendation
Inga särskilda åtgärder behövs
Vid olycka eller illamående kontakta läkare omedelbart (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om
möjligt).
Vid inandning
Sörj för frisk luft.
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Vid hudkontakt
Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten.
Vid hudirritation rådfråga läkare.
Vid ögonkontakt
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om
det går lätt. Fortsätt att skölja.
Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Vid nedsväjning
Vid oavsiktlig sväljning ska munnen sköljas med rikligt med vatten (endast om personen är vid medvetande)
och läkare omedelbart kontaktas.
Framkalla INTE kräkning.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen information tillgänglig.
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Torrsläckningspulver, alkoholbeständigt skum, Koldioxid (CO2), Vattenspraystråle
Olämpliga släckmedel
Full vattenstråle
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Vid brand kan frigöras: Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Kväveoxider (NOx)
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Speciell skyddsutrustning för brandmän Skyddsklädsel.
Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.
Övrig information
Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmän information
Se skyddsåtgärder i punkt 7 och 8.
Personligt skydd: se avsnitt 8
Sörj för tillräcklig ventilation.
Undvik kontakt med ögon och hud.
För annan personal än räddningspersonal
Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
För räddningspersonal
Det finns ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
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För återhållning
Tag upp mekaniskt och lämna till destruktion i lämpliga behållare.
För rengöring
Vatten (med rengöringsmedel)
Rengörs med tvättmedel. Undvik rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.
Annan information

Sörj för tillräcklig ventilation.
Upptaget material behandlas enligt avsnittet om bortskaffning av avfall.
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Rekommendation för säker hantering
Se avsnitt 8.
Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).
Undvik kontakt med ögon och hud.
Undvik: Dammavlagringar
Information om brand- och explosionsskydd
Vanliga åtgärder av förebyggande brandskydd.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Råd om hygien på arbetsplatsen
Enbart passande, bekvämt sittande och rena skyddskläder används.
Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet
Övrig information
Ät, drick, rök och snusa inte under användningen.
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Krav på lagerlokaler och förvaringskärl
Förvaras svalt och torrt.
Skyddas mot direkt solljus.
Råd om samförvaring
Förvaras åtskilt från: Oxidationsmedel, stark
Ytterligare information om lagringsförhållanden
Förvaras åtskilt från: Frost, Värme, Fukt
7.3 Specifik slutanvändning

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Övrig information Kontrollparametrar

Innehåller inte ämnen med koncentrationer över yrkeshygieniska gränsvärden.
8.2 Begränsning av exponeringen
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Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
Ögonskydd/ansiktsskydd
Rekommenderade ögonskyddsprodukter: Skyddsglasögon
Handskar
Användning av skyddshandskar, Kontrollerade skyddshandskar skall användas
Vid hantering av kemiska ämnen skall skyddshandskar med CE-märke med fyrsiffrigt kontrollnummer
användas.

Kemikalieskyddshandskarnas kvalitet väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen och mängden av
farliga ämnen.
Handskmaterialets tjocklek: Ingen information tillgänglig.
Genombrottstid Ingen information tillgänglig.
Hudskydd
Använd lämpliga skyddskläder.
Andningsskydd

I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd.
Vid exponering för ångor/damm/aerosoler skall andningsskydd användas.
Hel-/halv-/kvartsmask (DIN EN 136/140): P2
Termisk fara
utan betydelse
Begränsning av miljöexponeringen
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Aggregationstillstånd:
Färg:
Lukt:

fast
vitt transparent
luktfri

Tillståndsväxlingar
Smältpunkt/fryspunkt:

Inga data tillgängliga

Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall:

Inga data tillgängliga

Flampunkt:

Inga data tillgängliga

Brandfarlighet
Fast/vätska:

Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga

Gas:
Explosiva egenskaper
ej explosivt.

Nedre Explosionsgränser:
Övre Explosionsgränser:

Inga data tillgängliga

Självantändningstemperatur:

Inga data tillgängliga

Självantändningstemperatur
Fast form:

Inga data tillgängliga
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Gas:
Sönderfallstemperatur:

Inga data tillgängliga

pH-värde:

Inga data tillgängliga

Viskositet, dynamisk:

Inga data tillgängliga

Viskositet, kinematisk:

Inga data tillgängliga

Utrinningstid:

Inga data tillgängliga

Vattenlöslighet:
Löslighet i andra lösningsmedel
Inga data tillgängliga

praktiskt taget olöslig

Fördelningskoefficient
n-oktanol/vatten:

Inga data tillgängliga

Ångtryck:

Inga data tillgängliga

Densitet:

Inga data tillgängliga

Relativ ångdensitet:

Inga data tillgängliga

9.2 Annan information
Information om faroklasser för fysisk fara
Underhåller förbränning:

Inga data tillgängliga

Oxiderande egenskaper
Denna information är inte tillgänglig.
Andra säkerhetskarakteristika

0,08 %

Lösningsmedelhalt:

Inga data tillgängliga

Avdunstningshastighet:
Ytterligare information

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
Ingen information tillgänglig.
10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är kemiskt stabil under rekommenderade lagrings-, användnings- och temperaturförhållanden.
10.3 Risken för farliga reaktioner

Reagerar med : Oxidationsmedel, stark
10.4 Förhållanden som ska undvikas
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
10.5 Oförenliga material
Oxidationsmedel, stark
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Kolmonoxid, Koldioxid (CO2), Kväveoxider (NOx)
Ytterligare information
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
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11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Akut toxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Irritation och frätning
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Sensibiliserande effekter
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet - upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
11.2 Information om andra faror
Hormonstörande egenskaper
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Ingen information tillgänglig.
12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Biologiskt svårnedbrytbar.
12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig.
12.4 Rörlighet i jord
Inga data tillgängliga
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.
12.6 Hormonstörande egenskaper
Ingen information tillgänglig.
12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgänglig.
Ytterligare information
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendation
icke-farligt avfall
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning. Tillordningen av avfallsnummer/avfallsbeteckningar skall
genomföras bransch- och processpecifikt enligt EEG. (AVV 170604, 170203)
Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter
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BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE
OMRÅDEN); Trä, glas och plast; Plast

Förorenad förpackning
Fullständigt tömda förpackningar kan återvinnas.
Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.
För rengöring: Vatten (med rengöringsmedel)

AVSNITT 14: Transportinformation
Landtransport (ADR/RID)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1 UN-nummer eller id-nummer:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.5 Miljöfaror

MILJÖFARLIGT:

Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Ingen information tillgänglig.
14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument
Ingen information tillgänglig.
Ytterligare information
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-föreskrifter

2010/75/EU (VOC):

0,083 %

2004/42/EG (VOC):

0,083 %
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Övrig information

Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Nationella bestämmelser

Vattenfarlighetsklass (D):
awg - allmänt farlig för vatten
Ytterligare information
Tyskland:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information
Ändringar från den föregående versionen
Detta datablad innehåller ändringar från den föregående versionen i sektion(er): 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15.
Förkortningar och akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
RID:Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
EC50: Effectice concentration, 50 percent
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ytterligare information
Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på
våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta
säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till
andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid
bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av
underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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