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1 Namnet på produkten och företaget
· Produktuppgifter

· Handelsnamn: BOGE Concentrated Conditioner

· Artikelnummer: -
· Ämnets användning / tillredningen Rengörare

· Tillverkare/leverantör:
BOGE KOMPRESSOREN
Postfach 10 07 13
D-33507 Bielefeld
Tel.: +49 (0) 5206 601-0
Fax: +49 (0) 5206 601-200
Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen 112

2 Sammansättning / ämnenas klassificering
· Kemisk karakterisering
· Beskrivning:

esterolja
emulgator

· Farliga ingredienser:
9036-19-5 Polyethylene glycol octylphenyl ether Xn; R 22-41 50-100%

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

3 Farliga egenskaper
· Farobeteckning:

Xn Hälsoskadlig

· Speciella hänvisningar beträffande risker för människa och miljö:
Produkten är märkningsplik tig på grundval av beräkningsmetoden för det "Allmänna EG
klassificeringsdirektivet för tillredningar" i den slutgiltiga versionen.
R 22 Farligt vid förtäring.
R 41 Risk för allvarliga ögonskador.

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

4 Första hjälpen
· Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
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· Vid kontakt med huden: Tvätta noga huden med tvål och rikligt med vatten.
· Vid kontakt med ögonen:

Skölj ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.  Vid ihållande besvär kontak ta
läkare.

· Vid förtäring: Vid ihållande besvär kontakta läkare.

5 Åtgärder vid brand

· Lämpliga släckningsmedel:
Vattendimma
Skum
Släckningspulver
Koldioxid

· Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle
· Speciella risker som uppstår genom ämnet, dess förbränningsprodukte r eller gaser

som bildas:
Vid brand kan frisättas:
Kolmonoxid (CO)
Kolväteämnen

· Speciell skyddsutrustning:
Explosions- och brandgaser skall ej inandas.
Standard föreskrifter för kemikaliebränder.

· Ytterligare uppgifter
Kyl ner utsatta behållare med vattenspraystråle.
Brandrester och förorenat  s läckningsvat ten skall skaffas  bort enligt  myndigheternas
föreskrifter.

6 Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp

· Personrelaterade försiktighetsåtgärder:
Särskild risk för halka pga utrinnande/utspilld produkt.

· Miljöskyddsåtgärder: Hindra den från att tränga ner i avloppsnätet/ytvatten/grundvatten.
· Förfarandet vid rengöring/upptagning:

Sug upp med vätskebindande material (sand,  k iselgur,  syrabindare,  universalbindare,
sågspån).
Skaffa bort det uppsugna materialet enligt föreskrivet sätt.

7 Hantering och lagring

· Hantering:
· Hänvisningar beträffande säker skötsel: Undvik bildning av aerosol.
· Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Det erfordras inga speciella åtgärder.

· Lagring:
· Krav på lagerutrymmen och behållare: Lagras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.
· Hänvisningar beträffande sammanlagring:

Lagras åtskilt från livsmedel.
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.

· Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga.
 S
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8 Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder

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

· Ämnen med yrkashygieniska gränsvärden som bör övervakas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplats relaterade
gränsvärden som skall övervakas.

· Ytterligare hänvisningar: Som basis tjänade de vid utarbetningen gällande listorna.

· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Undvik långvarig och intensiv kontakt med huden.
Undvik kontakt med ögonen.
Se till att huden rengörs noggrant efter arbetet och före rasterna.

· Andningsskydd: Erfordras ej.
· Handskydd:

Användningen av hudvårdsmedel i förebyggande syfte rekommenderas för att skydda huden.
· Handskmaterial

Val av lämpliga handskar är inte enbart  beroende av materialet  utan även av andra
kvalitetskriterier och är olika från tillverkare till tillverkare. Då produkten är en tillredning av flera
substanser, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrol leras
före användningen.

· Handskmaterialets penetreringstid
Den exakta penetrationstiden erhålles hos skyddshandskarnas tillverkare och måste iakttas.

· Ögonskydd:

Tättslutande skyddsglasögon

9 Fysikaliska och kemiska egenskaper

· Allmänna uppgifter

Form: Flytande
Färg: Ljusgul
Lukt: Produktspecifik

· Tillståndsändring
Pourpoint: -°C (DIN ISO 3016)

· Flampunkt: > 165°C (DIN ISO 2592)

· Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

· Densitet vid 20°C: 0,98 g/cm³

· Löslighet i / blandbarhet med
vatten: Emulgerbar.

· Viskositet:
Kinematisk vid 40°C: ~ 75 mm²/s (DIN 51562)

(Fortsättning på sida 4)
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· Lösningsmedelhalt:
Organiska lösningsmedel: 0,0 %

10 Stabilitet och reaktivitet

· Termiskt sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:
Ingen upplösning vid ändamålsenlig lagring och hantering.

· Ämnen som bör undvikas: oxidationsmedel
· Farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· Farliga sönderdelningsprodukter: Stabil i normal hantering.

11 Toxikologisk information

· Akut toxicitet:
· Primär retningseffekt:
· på ögat: Starkt retande effekt med risk för allvarliga skador på ögonen.
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:

Med hänsyn till beräkningsförfarandet av EG's Allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar
i den slutgiltiga versionen uppvisar produkten följande risker:
Hälsoskadlig
Irriterande

12 Ekotoxikologisk information

· Allmänna hänvisningar: Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.

13 Avfallshantering

· Produkt:
· Rekommendation: Kan destrueras enligt lokala och nationella regler.
· Avfallsnyckelnummer:

Produkten kan inte klassas enligt  European Waste Catalogue (EWC),  eftersom enbart
kundens användningsbehov definierar produkten. Kontakta myndigheterna för närmare råd.

· Ej rengjorda förpackningar:
· Rekommendation:

Kontaminerade förpackninger skall tömmas noggrant.  Efter motsvarande rengöring kan de
tillföras återanvändningen.

14 Transportinformation

· Vägstransport ADR/RID och ADR-S/RID-S (Transport över gränsen/inland):
· ADR/RID: - 

· Sjötransport IMDG:
· IMDG/GGVSee-klass: - 

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

(Fortsättning på sida 5)
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· Transport / ytterligare uppgifter: Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan

15 Gällande bestämmelser

· Märkning enligt EEG-riktlinjer:
Produkten har klass ificerats och märkts enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen
(GefStoffV).
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering med kemikalier bör iakttas.

· Märkning:

Xn Hälsoskadlig

· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Polyethylene glycol octylphenyl ether

· Riskfraser:
22 Farligt vid förtäring.
41 Risk för allvarliga ögonskador.

· Skyddsfraser:
26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

· Nationella föreskrifter:

· Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:
Iaktta inskränkningarna beträffande sysselsättning av ungdomar.

16 Övrig information
Uppgifterna stödjer s ig på våra aktuella kunskaper. De representerar emellert id ingen som
hels t  garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för et t  avtalat
rättsförhållande.

· Relevanta R-satser
22 Farligt vid förtäring.
41 Risk för allvarliga ögonskador.

· Områ de som utfä rda r da ta instruktionsbla d: Material Compliance Management
· Tillta lspa rtne r: Tel.: +49 (0) 897876-564
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