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1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· Produktuppgifter

· Handelsnamn: CONCEPT CLAY
Overspray and Fall-Out Remover

· Artikelnummer: 134
· Ämnets användning / tillredningenYtrengöringsmedel

· Tillverkare / leverantör:
Concept Chemicals & Coatings Ltd.
Felt Court, Windmill Lane Ind.Estate
Denton, Manchester M34 3RB England

· Område där upplysningar kan inhämtas:
Tel 00 44 (0)161 335 0213
Fax 00 44 (0)161 335 0214
cheryl@conceptchemicals.com

· Upplysningar i nödfall:
During working hours GMT 09.00 - 17.00
Tel   00 44 (0)161 335 0213
Fax   00 44 (0)161 335 0214

2 Farliga egenskaper

· Klassificering av ämnet eller blandningen

· Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG eller direktiv 1999/45/EG Bortfaller
· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna
klassificeringsdirektiv för tillredningar" i sin slutgiltiga version.

· Klassificeringssystem:
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats med uppgifter ur facklitteratur och
med firmauppgifter.

· Märkningsuppgifter

· Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

3 Sammansättning/information om beståndsdelar

· Kemisk karakterisering
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

· Farliga ingredienser:Utgår
· Ytterligare hänvisningar:De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

4 Åtgärder vid första hjälpen

· Allmänna hänvisningar:Det erfordras inga speciella åtgärder.
· Efter inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
· Efter kontakt med huden:I allmänhet kan produkten ej irritera huden.
· Efter kontakt med ögonen:Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
· Efter förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

 SE

(Fortsättning på sida 2)



Sida: 2 / 4

Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 02.10.2010 Omarbetad: 24.07.2010

Handelsnamn: CONCEPT CLAY
Overspray and Fall-Out Remover

(Fortsättning från sida 1)

DR

5 Brandbekämpningsåtgärder

· Lämpliga släckningsmedel:Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
· Speciell skyddsutrustning:Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· Personrelaterade försiktighetsåtgärder:Erfordras ej.
· Miljöskyddsåtgärder:Inga speciella åtgärder krävs.
· Förfarandet vid rengöring/upptagning:Städa upp mekaniskt.
· Ytterligare hänvisningar:Inga farliga ämnen frigörs.

7 Hantering och lagring

· Hantering:
· Hänvisningar beträffande säker skötsel:Inga speciella åtgärder krävs.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:Inga speciella åtgärder krävs.

· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare:Inga speciella krav.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring:Erfordras ej.
· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:Inga

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

· Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall
övervakas.

· Ytterligare hänvisningar:De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

· Andningsskydd:Erfordras ej.
· Handskydd:Erfordras ej.
· ÖgonskyddErfordras ej.

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter
· Utseende:

Form: Fast
Färg: Blå

· Lukt: Lätt

· Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde:Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde: Ej bestämd
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· Flampunkt: > 150°C

· Tändningstemperatur: x °C

· Självantändbarhet: Produkten är ej självantändlig.

· Explosionsfara: Produkten är ej explosionsfarlig.

· Densitet vid 20°C: 910 g/cm³

· Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Olöslig

· Lösningsmedelhalt:
Organiska lösningsmedel: 0,0 %

Andel av fasta partiklar: 100,0 %

10 Stabilitet och reaktivitet

· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· Ämnen som bör undvikas:
· Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· Farliga upplösningsprodukter:Inga farliga upplösningsprodukter kända.

11 Toxikologisk information

· Akut toxicitet:
· Primär retningseffekt:
· På huden:Ingen irritationsrisk.
· På ögat:Ingen irritationsrisk.
· Sensibilisering:Ingen sensibiliserande effekt känd.
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer
för tillredningar i den senast giltiga versionen.
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning kan produkten enligt vår erfarenhet och de
informationer vi har inte ge upphov till hälsovådliga följder.

12 Ekologisk information

· Ytterligare ekologiska hänvisningar:
· Allmänna hänvisningar:I allmänhet ingen risk för vattenförorening.

13 Avfallshantering

· Produkt:
· Rekommendation:Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation:Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
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14 Transport information

· Vägtransport ADR/RID och GGVS/GGVE (gränsöverskridande/inland):
· ADR/RID-GGVS/E klass:- 

· Havstransport IMDG/GGVSee:
· IMDG/GGVSee-klass: - 
· Marine pollutant: Nej

· Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
· ICAO/IATA-klass: - 

15 Gällande föreskrifter

· KemikaliesäkerhetsbedömningEn kemikaliesäkerhetsbedömning inte har gjorts.

· Nationella föreskrifter:

· Vattenförorening - riskklass:I allmänhet ingen risk för vattenförorening.

16 Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

· Område som utfärdar datablad:Technical Department.
· Tilltalspartner: Mr W Broadhurst
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