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                                               SÄKERHETSDATABLAD 
                                        Hälsa-miljö och säkerhetsblad 

 

1. PRODUKTNAMN OCH LEVERANTÖR. 
 

Handelsnamn: Åbro Lube AL 

Kod: 004 

Användningsområde:   Kylvätska för metallbearbetning 

Producent:  Åbro Supply AB      0492-146 70 

I nödsituation på icke arbetstid Ring Kemiakuten 020-9960 

Med Anledning av REACH bytte sektionerna 2&3 plats 4 Juni 2007 

2.  FARLIGA EGENSKAPER 

 

Ej märkningspliktig enligt gällande svenska föreskrifter för hälso-miljö och brandfarlighet. 

Enl.( EG 1272/2008-CLP ) 

 

3.   SAMMANSÄTTNING: 

 

Handelsnamn: Åbro Lube AL             Kommentar till sammansättningen 
Denna Produktär inte klassificerad som farlig,informationen ges endast som vägledning. 

REACH-registreringsnummer: 01-2119970548-24-XXXX 

 

Namn:                CAS nr:            Egnr:            Halt %                 KLASS R-Fras 

                 20292-08-4              243-697-9 

Ester av vegetabiliska fettsyror                         100                            IK 

 

4.   FÖRSTA HJÄLPEN: 

 

Generellt: 

Inandning: Frisk luft och vila. 

Ögonkontakt: Spola rent med friskt vatten under minst 10 minuter ( Håll isär ögonlocken ) 

Hudkontakt: Tag av förorenade kläder.Tvätta huden noga med tvål och vatten eller lämpligt 

Hudrengöringsmedel- Använd inte lösningsmedel. 

Förtäring: Ge vatten eller mjölk att dricka. 

 

5.   ÅTGÄRDER VID BRAND 

 

Ej brandfarligt.Brännbart. 

Släckmedel:     Rekommenderas: Alkoholbeständigt skum CO2, Pulver, Vattendimma. 

Skall INTE Användas:  Vattenstråle,Waterjet. 

Rekommendationer:  Brand kan orsaka tät rök.Inandning av sönderdelningsprodukter kan 

medföra hälsorisk. Använd andningsskydd.Kyl slutna behållare,utsatta för brand,med vatten. 



 

 

Tillåt inte släckvatten att hamna i avlopps-och dagvattenledningar eller vattendrag. 
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6.  ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

Personalrelaterade försiktighetsåtgärder: 

Se försiktighetsåtgärder under sektion 7 och 8. 

Hantering av spill:  Valla in och uppsamla med hjälp av icke brännbart absorberande material 

( t.ex. sand, jord, vermulit ….) och placera i behållare avsedd för avfall enl.lokala föreskrifter 

( se även under sektion 13 ) Förhindra att spillet förorenar avlopp eller vattendrag. Rengör 

med vatten,alternativt med tvättmedel, undvik användning av lösningsmedel.Observera 

halkrisken. 

Miljöskydd: Om produkten förorenar sjöar,vattendrag eller avloppssystem, informera berörda 

Myndigheter om utsläppet i enlighet med lokala förordningar. 

 

7.   HANTERING OCH LAGRING 

 

Hantering:  Förvara alltid i behållare av samma slag som orginalbehållare.Iaktag 

arbetarskyddslagen. 

Lagring:  Lagras torrt och svalt.Öppnade behållare skall återförslutas noga och placeras 

upprätt för att förhindra läckage. 

 

8.   BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN 

 

Tekniska åtgärder: 

Gränsvärde:   ÄMNE: Inget hygieniskt gränsvärde är känt för ingående ämnen. 

PNEC:  -Sediment ( Sötvatten ) 2,978 mg/kg 

             -Sediment ( Havsvatten ) 2,978 mg/kg 

Ämne: Veg Ester.   Värde: 

Personlig skyddsutrustning: 

Andningsskydd: användes vid behov ( CE märkt ) 

Handskydd:  Skyddshanskar kemikalieresistenta av Polyvinylklorid ( PVC ) eller nitrilgummi. 

Enl. EU standard EN374 

Ögonskydd: Skyddsglasögon avsedda för att skydda mot stänk av vätskor rekommenderas vid 

risk för stänk i ögonen. Enl. EU standard EN166 

 

9.  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 

Form:  Tunnflytande vätska. 

Färg: Transparent färglös men kan skifta i gult beroende på årstid . 

Lukt: Mild. 

Löslighet i vatten: NEJ. 

Löslighet i andra lösningsmedel: i mineral och vegetabiliska oljor samt i alkohol. 

Täthet:   ca:  0,85 

Viskositet: 12-18 mPas 

Flampunkt:   >  +150 Grd C 

Självantändningspunkt:  +250 Grd C 



 

 

 

10.  STABILITET OCH REAKTIVITET 

 

Stabil under rekommenderade lagrings-och hanteringsföreskrifter. 

 

 

 

Åbro Lube AL  Sida 3. 

 

11.  TOXOLOGISK INFORMATION 

 

Uppgifter på¨själva produkten föreligger inte. Långvarig kontakt med huden kan eventuellt ge 

svag irritation. 

LD50 oralt råtta >2000 mg/kg 

 

12.  EKOLOGISK INFORMATION 

 

Produkten är bedömd att ha låg giftighet på vattenlevande organismer. 

Biologisk nedbrytbarhet: Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet. 

Klassificeras inte som PBT- och vPvB av nuvarande EU kriterier. ( OCED301B ) 

 

13.  AFALLSHANTERING 

 

Töm EJ i avlopp eller vattendrag. 

Avfall och tömda behållare lämnas till behörig instans enl. lokala bestämmelser. 

 

14.  TRANSPORTINFORMATION 

 

Ej farligt gods enligt ADR/RID, IMDG eller DGR. 

 

15.  GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 CLP. 

Hälsofarlig kemisk produkt:  Symbol.  EJ Märkningspliktig 

Miljöfarlig kemisk produkt:   Symbol.  EJ Märkningspliktig. 

Brandfarlig kemisk produkt:  Symbol.  EJ Märkningspliktig. 

 

16.  ÖVRIG INFORMATION 

 

Informationen i denna varuinformation har baserats på vår nuvarande kunskap och gällande 

EEC och nationella lagar.Användarens arbetsförhållanden ligger emellertid utanför vår 

kännedom och kontroll. Produkten skall ej användas för andra ändamål än de som specificeras 

i sektion 1, utan att skriftlig hanteringsanvisning först erhållits. Det är alltid användaren som 

ansvarar för att alla nödvändiga åtgärder tages för att tillse att lokala bestämmelser och lagar 

uppfylles.Informationen i denna varuinformation är endast en beskrivning av erforderliga 

säkerhetsåtgärder vid hanteringen av vår produkt. 

R-Fraser (Hela texten ) 

NC          Ej klassificerat. 
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Upplysningar angående användarens hälsa och säkerhet 

 

Producent:    Åbro Supply AB 

                     Älåkragatan 8 

                     598 40 VIMMERBY 

Kontakt:       Tel: 0492-146 70    Fax: 0492-146 12   

                     E-mail: info.abro-supply ( alfa ) telia.com  

 

17.  LEVERANTÖRENS ANMÄRKNINGAR 

 

 

 

18.  ANVÄNDARENS ANMÄRKNINGAR.  


