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1.1. Produktbeteckning
Identifiering av produkten 

Handelsnamn
: Aerosol burk.Smörjmedel.
: ALFRA 2000

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Ämnets användning / tillredningen : Kylsmörjmedel

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Produkt tillverkad för Alfra av: SOGELUB S.A.

Rue de la Terre ä Briques, 13 
B-7522 Marquain Belgium Tel.
+32 69 59 09 49
E-mail: msds@sogelub.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
Nödtelefonnummer vid förgiftning:
Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon:112

AVSNITT 2 Farliga egenskaper

2.1. Klasificering av ämnet eller blandningen
: Ingen under normala förhållanden.Huvudsakliga faror

: Inga.

: Inga.

: Inga.

Klassificering enligt förordningen EG 67/548 or EG 1999/45

2.2. Märkningsuppgifter
Märkning enligt förordning EG 67/548 or EG 1999/45

Signalord(s)

R Faroangivelser(s)

S Skyddsangivelser(s)

2.3. Andra faror
* Andra faror : Tryckbehållare. Skyddas mot direkt solljus. Utsätt inte för temperaturer högre

 än 50°C. Öppna inte behållaren eller utsätt den för eld även när behållaren är 
tömd. Spraya inte mot en öppen flamma eller glödande föremål.
Inga under normala förhållanden.

AVSNITT 3 Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
Ämne / Beredning : Beredning
Denna produkt anses inte vara farlig och innehåller inte några farliga komponenter. 
En beredning baserad på syntetiska oljor och tillsatser.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen:
Allmänna hänvisningar - 
Vid inandning

: Sök läkarvård om illamående uppstår.
: Försäkra om tillförsel av frisk luft. Skaffa läkarvård om andningssvårigheterna 
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AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen (fortsättning)

* - Vid kontakt med huden : : Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant med vatten.
Ta bort utsatta kläder och tvätta alla utsatta hudområden med tvål och vatten 
spola därefter noggrant med vatten.
Sök läkarvård om illamående uppstår.

* - Vid kontakt med ögonen :

* - Vid förtäring :

: Vid ögonkontakt skölj omedelbart med rent vatten i 10-15 minuter. Sök
läkarvård om irritation uppstår.
 : Det förväntas inte vara en primär exponeringsväg.
FRAMKALLA INTE KRÄKNING. Skölj munnen noggrant.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda:
- Inandning
- Vid kontakt med huden
- Vid kontakt med ögonen
- Vid förtäring

: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande
: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande 
: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande 
: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel:
Släckmedel
- Lämpliga släckningsmedel :
- Använd ej som släckningsmedel :

: Koldioxid. Pulver. Vattendimma. 

: Använd inte en direkt kraftig vattenstråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra:
* Särskilda exponeringsrisker

5.3 Råd till 
brandbekämpningspersonal: 
Skydd mot brand
Särskilda förfaranden

: Vid upphettning vid avfallshantering bildas farliga rök. (Koldioxid...)

: Använd friskluftsmask vid anslutning av elden.
: Undvik inandning av rök från bränder eller ångor från termisk sönderdelning.

Förhindra att brandbekämpningsvatten släpps ut i miljön.
Använd vattenstrålen för att kyla behållare. Värme kan skapa tryck, spränga 
stängda behållare, sprida eld och öka risken för brännskada och övriga skador.

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer:
* Personliga skyddsåtgärder : Ventilerat område.

Utrusta rengöringspersonal med rätt 
skydd. Evakuera. Ingen rökning.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Miljöskyddsåtgärder : Förhindra tillträde till avlopp och offentliga vattendrag.

När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall 
vederbörande myndigheter underrättas. Kassera använda eller 
skadade aerosolburkar på tillåtna avfallsanläggningar.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Nödtelefonnummer vid förgiftning: 
Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon: 112
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AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp (fortsättning)

*Åtgärder vid utsläpp/spill : Samla upp spill och lägg i lämplig behållare. Spridningsområdet kan vara halt.
Sug upp med vätskebindande material.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:
Se rubrik 8 - 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
* Hantering : Tvätta händer och andra utsatta områden med mildt tvål och vatten innan du äter,

dricker eller röker, liksom när du lämnar arbetet.
Andas inte in sprayen. Behållare under tryck. Borra inte eller bränn inte, även efter 
användning. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Spruta inte på öppen låga eller 
något glödande material. Använd endast i väl ventilerade utrymmen. Hantera i 
enlighet med god industriell hygien och säkerhetsförfaranden.

* Försiktighetsåtgärder vid hantering
och lagring Både lokal ventilation och god allmän rumsventilation måste tillhandahållas inte bara för 

att kontrollera exponering utan också för att förhindra bildning av brandfarliga blandningar.
Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsförfaranden.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
: Förvara endast i originalbehållaren på en sval, välventilerad plats. Undvik att släppa ut

i miljön. Förvaras i torrt, svalt, välventilerat område. 
Förvaras i lagringstemperatur under 50 ° C.

* Lagring

* Lagring - Skydda från : Värme och direkt solljus.
Öppen låga.
Gnistor.

7.3 Specifik slutanvändning
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Yrkeshygieniska gränsvärden

8.2 Begränsning av exponeringen
Personligt skyddsutrustning
- Allmänna skydds- och 

hygienåtgärder

Industriella skyddsåtgärder

: Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. Nedsmutsade,     

Nödtelefonnummer vid förgiftning: 
Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon: 112
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:God ventilation på arbetsplatsen krävs

: Inga speciella skydd så länge en god ventilation finns.

indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av. Tvätta händerna före 
raster och efter arbetet. Undvik kontakt med ögonen och huden, 
använd skyddsglasögon/skyddshandskar om risk för stänk finns. Rök 
inte i samband med användning av sprayen.
Inga andra speciella skydd är nödvändiga under normal användning.
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AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliaka och kemiska egenskaper
   Utseende 
Form
Färg

: Oljig vätska.

: Gul-brun.

 Lukt
Lukt : Karakteristisk.

 Lukttröskel

 pH-värde
pH värde : Ej bestämd.

 Smältpunkt/ Fryspunkt
Ingen information 
 Initial kokpunkt och kokpungtsintervall
Ingen information 
 Flampunkt
Flampunkt [°C]

 Förångning  
Ingen information  
 Brandfarlighet  
Ingen information  
 Explotionsgränser (nedre/övre) 

Explosionsgräns nedre [%] 

Explosionsgräns - övre [%] 

 Ångtryck 

Ångtryck [hPa] 

 Ångdensitet 
Ingen information 
 Relativ densitet 
Densitet 
 Löslighet  
Löslighet i vatten 

: > 150 

: Ej bestämd.
: Ej bestämd. 

: Ej bestämd 

: ca 0,900 (aktiv substans) 

: Olösligt i vatten. 

 Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten 

Ingen information 
 Självantändningstemperatur 
Självantändningstemperatur [°C] : Ej bestämd
 Termisk sönderdelning  
Ingen information 

 Viskositet 

Nödtelefonnummer vid förgiftning: 
Phone: +49 (0)228-19 240 or European emergency call 112 
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AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper (fortsättning)

Viskositet : 6.2 mm2/s (40°C - aktiv substans) 

 Explosiva egenskaper 
Ingen information 
Ej explosiv enligt EG-kriterier 
 Oxiderande egenskaper 
Ingen information 

9.2 Annan information
* Innehåll under tryck. (8 bars - 20°C)

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen, under normala förhållanden. 

10.2 Kemisk stabilitet
Stabil under normala förhållanden för lagring, hantering och användning. 

10.3 Risken för farliga reaktioner
: Inga under normala förhållanden.

 

Farliga reaktioner 

10.4 Förhållanden som ska undvikas
* Undvik förhållanden som : Öppen eld. 

Direkt solljus. 
Överhettning 

10.5 Oförenliga material
* Undvik material som : Starka syror, baser.

Oxiderande medel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningsprodukter: Vid upphettning till sönderdelning, avger farlig rök. (Koldioxid, ...)

AVSNITT 11. Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 På produkten 

Toxikologisk information 

 Akut toxicitet 
Akut toxicitet 
- Inandning
- Hud
- Okulär
- Vid förtäring   

 Komponenter  
  Hudirritation  

: Ingen information. 

: Ej förväntad vara giftigt. 
: Inandning av ångor kan orsaka irritation i luftvägarna. 

: Upprepad eller långvarig kontakt med huden kan orsaka irritation.
: Kan orsaka mindre ögonirritation. 
: Ej förväntat vara giftigt. 

: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

Nödtelefonnummer vid förgiftning: 
Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon: 112
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AVSNITT 11. Toxikologisk information (fortsättning)

 Allvarlig ögonskada/ögonirritation
  Luftväg- eller hudsensibilisering
 Mutagenicitet hos bakterieceller

 Cancerogenitet
  Reproduktionstoxicitet
 Specifik organtoxicitet- enstaka exponering

 Specifik organtoxicitet- upprepad exponering  

- Frätande/irriterande på huden
 Fara vid aspiration 

: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 
: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda.
: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

: Upprepad eller långvarig kontakt med huden kan orsaka irritation.
: Baserat på tillgängliga data är klassificeringskriterierna inte uppfyllda. 

AVSNITT 12. Ekologisk information

12.1 Toxicitet
48 Timmar -EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Ingen information. 

LC50-96 Timmar - fisk[mg/l] : Ingen information. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
: Produkten är biologiskt nedbrytbar  > 95 %Biologisk nedbrytning [%] 

Komponenter 

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ingen information 

12.4 Rörlighet i jord
Rörlighet : Låg rörlighet i jord. 

Materialet nästan olösligt i vatten. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB- bedömningen
Ingen information 

12.6 Andra skadliga effekter
Information om ekologisk effekt : Undvik att släppa ut i miljön. 

AVSNITT 13. Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering enligt myndigheters föreskrifter. 
Avfallshantering : Undvik att släppa ut i miljön. Kassera på ett säkert sätt i enlighet

med lokala / nationella bestämmelser. 

AVSNITT 14. Transportinformation

: 1950 

Allmän information

14.1 UN-nummer
UN Nr. 
14.2 Officiell transportbenämning

Nödtelefonnummer vid förgiftning: 
Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon: 112 
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AVSNITT 14. Transportinformation (fortsättning)

: AEROSOLS 

: UN 1950 AEROSOLS, 2.2, A - Officiell transportbenämning

14 .3 Faroklass för transport

Land transport 

: Grupp : A 
Klass : 2 

: -- 

: 2 

: A 

: Klass 2 

: F-D S-U 

: - ò 

- ADR/RID

- H.I. nr :

- ADR klass

- ADR Packing group sjötransport

- IMO-IMDG kod
- EMS-Nr

IMDG-Havsförorening Lufttransport

- ICAO/IATA

- IATA - Klass eller division

- Officiell transportbenämning  

14.4 Förpackningsgrupp
IMO Förpacknings grupp 

IATA Förpacknings grupp 

14.5 Miljöfaror
14.6 Särskilda skyddsåtgärder

: Packinstruktioner transportör: 
Packinstruktioner för passagerare: 

: 2 

: AEROSOLS 

: A 

: A 

: Stanna motorn. Inga öppna lågor. Ingen rökning. Markera och varna andra     
trafikanter. Håll allmänheten borta från området.
MEDDELA GENAST POLIS OCH RÄDDNINGSTJÄNST

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
: Tillämpas ej. 

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Förordning (EG) nr 453/2010, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Nödtelefonnummer vid förgiftning: 

Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon: 112
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AVSNITT 16. Annan information

Revision 

Vidare information 

: 2 

: Endast för professionell användning. 

Innehållet och formatet för detta säkerhetsdatablad är i överensstämmelse med EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
FÖRORDNING (EG) nr 453/2010.

ANSVARSFRISKRIVNING Informationen i detta säkerhetsdatablad erhölls från källor som vi anser vara tillförlitliga. 
Informationen lämnas emellertid utan någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, angående dess korrekthet. Villkoren eller 
metoderna för hantering, lagring, användning eller avfall från produkten ligger utanför vår kontroll och kan vara bortom vår 
kunskap. Av detta och andra skäl tar vi inte ansvar och uttrycker uttryckligen ansvar för förlust, skada eller utgifter som uppstår 
på grund av eller på något sätt i samband med hantering, lagring, användning eller avfall från produkten. Denna MSDS 
bereddes och ska endast användas för denna produkt. Om produkten används som en komponent i en annan produkt, kan 
denna MSDS-information inte vara tillämplig.

Slut på dokumentet 

Nödtelefonnummer vid förgiftning:

Giftinformationscentralen: 010-456 6700 eller Europeisk nödtelefon: 112
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