
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
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

1.1. Produktbeteckning

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Utarbetat av

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

SÄKERHETSDATABLAD

ARCTIC ORANGE

21.09.2018

06.11.2017

ARCTIC ORANGE

1130

SU3 Industriell användning Slutlig användning av ämnen eller preparat på
industriella platserPC24 Smörjmedel, Fett och Släppmedel

Cargo Oil AB

Brodalsvägen 5

43338

Partille

Sverige

031-443311

031-443310

SDS@cargo-oil.se

www.cargo-oil.se

556508-1741

Telefon: Till företaget 031-44 33 11, kontorstid
Beskrivning: Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. Vid ej akuta
situationer, ring 08-33 12 31 (09:00 till 17:00)

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Artikelnr.

Relevanta identifierade
användningar

Företagsnamn

Besöksadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Org.nr.

Nödtelefon
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Benzothiazole-2-thiol CAS-nr.: 149-30-4

EG-nr.: 205-736-8
REACH reg nr.:
01-2119485805-26

Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

< 0,1 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som
underlättar andningen

Tvätta huden med tvål och vatten.

Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella
kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Vid fortsatt irritation: Uppsök sjukhus och tag
med säkerhetsdatabladet.

Framkalla inte kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att
maginnehållet inte kommer ner i lungorna.

Ämnets / blandningens farliga
egenskaper

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring
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6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Ämne Identifiering Värde År
Benzothiazole-2-thiol CAS-nr.: 149-30-4

8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Större mängder bör inte sköljas ned i kloakavlopp, utan avlägsnas med
uppsugande material.

Spill skrapas upp eller avlägsnas med absorberande material.

Förvaras i sluten originalförpackning och vid temperaturer mellan 0°C och 40°C.

Undvik kontakt med oxidationsmedel.

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt.

Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening.

Andningsskydd behövs inte under normala användningsförhållanden.

Pasta.

Orange.

Inneslutning

Sanera

Lagring

Förhållanden som skall undvikas

Lämplig ögonskydd

Hud- / handskydd, långvarig
kontakt

Lämplig skyddsdräkt

Andningsskydd nödvändigt vid

Fysisk form

Färg
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9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

Värde: > 160 °C

Värde: - 58 °C

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara
uppfyllda.

Flampunkt

Stelningspunkt

Cancerogenicitet
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14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Övrig information
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

1

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

Version
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