TransFix
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830
Publiceringsdatum: 2019-10-01

Version: Rev8 2019-10

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1.

Produktbeteckning

Produktens form

: Blandning, Vätska

Produktnamn

: TransFix

Produktkod

: CAL001

1.2.

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

1.2.1.

Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning

: Professionellt bruk

Användning av ämnet eller beredningen

: Health Care

1.2.2.

Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information
1.3.

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Cytomark, a division of Caltag Medsystems
Whiteleaf Business Centre
11 Little Balmer
Buckingham, MK18 1TF - United Kingdom
T +44 1280 827460
Support@cytomark.co.uk
1.4.

Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer

: +44 (0)1280 827460

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1.

Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Hudsensibilisering, kategori 1 H317
Cancerogenitet, kategori 1B

H350

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16
Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Misstänks kunna orsaka cancer. Vid upphettning kan avge formaldehydgas.
2.2.

Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa

Faropiktogram (CLP)

:

Signalord (CLP)

: Fara

Farliga komponenter

: formaldehyd

Faroangivelser (CLP)

: H317 - Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H350 - Kan orsaka cancer.

Skyddsangivelser (CLP)

: P261 - Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor.
P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd.
P302+P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.
P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.
P362+P364 - Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

GHS07

2.3.

GHS08

Andra faror

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1.

Ämnen

Gäller inte
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3.2.

Blandningar

Namn

Produktbeteckning

%

Klassificering enligt
förordning (EG) 1272/2008
[CLP]

formaldehyd

(CAS nr) 50-00-0
(EC nr) 200-001-8
(Index nr) 605-001-00-5
(REACH-nr) 01-2119488953-20

<1

Acute Tox. 3 (Oral), H301
Acute Tox. 3 (Dermal), H311
Acute Tox. 3 (Inhalation), H331
Skin Corr. 1B, H314
Skin Sens. 1, H317
Muta. 2, H341
Carc. 1B, H350

Produktbeteckning

Specifika koncentrationsgränser

(CAS nr) 50-00-0
(EC nr) 200-001-8
(Index nr) 605-001-00-5
(REACH-nr) 01-2119488953-20

( 0,2 =<C < 100) Skin Sens. 1, H317
( 5 =<C < 100) STOT SE 3, H335
( 5 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319
( 5 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315
( 25 =<C < 100) Skin Corr. 1B, H314

(Anmärkning B)(Anmärkning D)

Specifika koncentrationsgränser:
Namn
formaldehyd

Anmärkning B : Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer, och eftersom faran
varierar med koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. I del 3 används för ämnen med anmärkning B
en allmän beteckning av typen ”salpetersyra … %”. I detta fall måste leverantören på etiketten ange lösningens koncentration i procent. Om inget
annat anges antas koncentrationen vara beräknad i viktprocent.
Anmärkning D : Vissa ämnen som lätt genomgår spontan polymerisering eller sönderfall släpps vanligen ut på marknaden i stabiliserad form. Det
är i denna form som de förtecknas i del 3. Ibland släpps dock sådana ämnen ut på marknaden i icke-stabiliserad form. I sådana fall ska
leverantören på etiketten ange ämnets namn, följt av ”ej stabiliserad”.
För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1.

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän

: Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag
etiketten).

Första hjälpen efter inandning

: Vid besvär i luftvägarna: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Se till
att den skadade personen får vila.

Första hjälpen efter hudkontakt

: Vid hudirritation eller utslag: Tvätta försiktigt med mycket tvål och vatten. Tag av nedsmutsade
kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj med varmt vatten. Sök
läkarhjälp. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen

: Skölj genast i rikligt med vatten. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter förtäring

: Vid symtom, sök läkare. Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Skaffa omedelbar läkarhjälp.

4.2.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/effekter

: Kan orsaka cancer.

Symptom/effekter efter inandning

: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Symptom/effekter efter hudkontakt

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Symptom/effekter efter kontakt med ögonen

: Kan orsaka ögonirritation.

Symptom/effekter efter förtäring

: Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré.

4.3.

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1.

Släckmedel

Lämpliga släckmedel

: Använt lämpligt media för att ringa in branden.

Olämpligt släckningsmedel

: Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2.

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk

: Produkten är icke brandfarlig.

Explosionsrisk

: Produkten är ej explosionsfarlig.

Farliga sönderdelningsprodukter

: Risk för utveckling av giftig rök. Kolmonoxid. Oidentifierade organiska föreningar. Vid
upphettning kan avge formaldehydgas.

5.3.

Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand

: Iakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade.

Släckinstruktioner

: Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. Använd vattenspray eller dimma för
att kyla ned exponerade behållare.

Skydd under brandbekämpning

: Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1.

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder
6.1.1.

: Kontrollera att tillräcklig ventilation finns. Undvik inandning av ånga eller dimma. Undvik kontakt
med ögon och hud.

För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning

: Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:
"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

Planeringar för nödfall

: Evakuera överflödig personal.

6.1.2.

För räddningspersonal

Skyddsutrustning

: Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8:
"Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".

Planeringar för nödfall

: Ventilera området.

6.2.

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i avlopp eller kommunalt
vatten.
6.3.

Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning

: Absorbera spill.

Rengöringsmetoder

: Sug upp med vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, syra eller universala bindemedel).

6.4.

Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ". För avyttring av solida material eller restprodukter, se
avsnitt 13: "Avfallshantering".

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1.

Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering

: Undvik kontakt med ögon och hud. Tvätta alltid händerna efter all hantering. Tvätta händer och
andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter
arbetets slut. Se till att ventilationen är god i processområdet för att förhindra ångbildning.
Undvik att inandas rök, dimma, sprej, ångor. Använd inte produkten innan du har läst och
förstått säkerhetsanvisningarna.

Åtgärder beträffande hygien

: Tvätta alltid händerna efter all hantering. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från
arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder

: Förutsätter inga specifika eller särskilda tekniska åtgärder.

Lagringsvillkor

: Förvara endast i originalbehållaren i svalt utrymme med god ventilation och ej i närheten av:
Direkt solljus. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används.

Icke blandbara produkter

: Starka alkaliföreningar. Starka syror.

Oförenliga material

: Antändningskällor. Direkt solljus.

7.3.

Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1.

Kontrollparametrar

formaldehyd (50-00-0)
Sverige

Lokalt namn

Formaldehyd

Sverige

nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)

0,37 mg/m³

Sverige

nivågränsvärde (NVG) (ppm)

0,3 ppm

Sverige

kortidsvärde (KTV) (mg/m³)

0,74 mg/m³

Sverige

kortidsvärde (KTV) (ppm)

0,6 ppm
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formaldehyd (50-00-0)
Sverige

8.2.

C (Ämnet är cancerframkallande Risk för cancer finns
även vid annan exponering än via inandning. För vissa
cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden
gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om
kemiska arbetsmiljörisker); H (Ämnet kan lätt upptas
genom huden Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge
tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden
är skyddad mot exponering för ämnet ifråga); M
(Medicinska kontroller kan krävas för hantering av
ämnet. Se vidare föreskrifterna om medicinska
kontroller i arbetslivet. För visa ämnen ska
arbetsgivaren erbjuda läkarundersökning och för andra
ämnen gäller krav på periodisk läkarundersökning och
tjänstbarhetsbedömning. Se föreskrifterna om kemiska
arbetsmiljörisker); S (Ämnet är sensibiliserande
Sensibiliserande ämnen kan ge allergi eller annan
överkänslighet. Överkänslighetsbesvären drabbar
främst huden eller andningsorganen. Överkänslighet
innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som
normalt inte ger besvär. Allergi är en undergrupp av
överkänslighet som orsakas av reaktioner i kroppens
immunsystem. Särskilt låga gränsvärden har fastställts
för ämnen med mer uttalat luftvägssensibiliserande
egenskaper. Några ämnen med starkt sensibiliserande
egenskaper får endast hanteras efter tillstånd från
Arbetsmiljöverket, se föreskrifterna om kemiska
arbetsmiljörisker. Dessa ämnen har inga gränsvärden
men i vissa fall riktvärden)

Anmärkning (SE)

Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Kontrollera att tillräcklig ventilation finns.
Personlig skyddsutrustning:
Undvika all onödig exponering.
Handskydd:
Använd kemiskt resistenta skyddshandskar. Standard EN 374 - Skyddshandskar mot kemikalier.
Skyddsglasögon:
Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon. Standard EN 166 - Personligt ögonskydd - specifikationer
Hudskydd:
Använd lämpliga skyddskläder
Andningsskydd:
Använd andningsskydd.
Annan information:
Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med användning.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1.

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd

: Vätska

Färg

: Grön.

Lukt

: Luktfri.

Luktgräns

: Inga data tillgängliga

pH

: 7 - 7,4

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)

: Inga data tillgängliga

Smältpunkt

: Inga data tillgängliga

Fryspunkt

: Inga data tillgängliga

Kokpunkt

: Inga data tillgängliga

Flampunkt

: > 70 °C

Självantändningstemperatur

: Inga data tillgängliga
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Sönderfalltemperatur

: Inga data tillgängliga

Brännbarhet (fast, gas)

: Ej brandfarlig.

Ångtryck

: Inga data tillgängliga

Relativ ångdensitet vid 20 °C

: Inga data tillgängliga

Relativ densitet

: Inga data tillgängliga

Löslighet

: Inga data tillgängliga

Log Pow

: Inga data tillgängliga

Viskositet, kinematisk

: Inga data tillgängliga

Viskositet, dynamisk

: Inga data tillgängliga

Explosiva egenskaper

: Inga data tillgängliga

Brandfrämjande egenskaper

: Inga data tillgängliga

Explosionsgränser

: Inga data tillgängliga

9.2.

Annan information

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.
10.2.

Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.
10.3.

Risken för farliga reaktioner

Ingen vid normal användning.
10.4.

Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus. Extremt höga och låga temperaturer.
10.5.

Oförenliga material

Starka syror. Starka alkaliföreningar.
10.6.

Farliga sönderdelningsprodukter

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1.

Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet
formaldehyd (50-00-0)
DL50 oralt
LD50 dermal
LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h)

: Inte klassificerat
100 mg/kg kroppsvikt
270 mg/kg kroppsvikt
497 mg/l

Frätande/irriterande på huden

: Inte klassificerat

Ytterligare Information

: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

: Inte klassificerat

Ytterligare Information

: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

: Inte klassificerat

Cancerogenicitet

: Kan orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet

: Inte klassificerat

Ytterligare Information
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering

: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
: Inte klassificerat

Ytterligare Information

: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering

: Inte klassificerat

Ytterligare Information

: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

pH: 7 - 7,4

pH: 7 - 7,4

Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna

Fara vid aspiration

: Inte klassificerat

Ytterligare Information

: Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1.

Toxicitet

formaldehyd (50-00-0)
LC50 fiskar 1
EC50 andra vattenorganismer 1
EC50 andra vattenorganismer 2
12.2.

Persistens och nedbrytbarhet

TransFix
Persistens och nedbrytbarhet
12.3.

6,7 mg/l
5,8 mg/l waterflea
3,48 mg/l

Ej fastslaget.

Bioackumuleringsförmåga

TransFix
Bioackumuleringsförmåga

Ej fastslaget.

formaldehyd (50-00-0)
Log Pow

0,779

12.4.

Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig extra information
12.5.

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information
12.6.

Andra skadliga effekter

Ytterligare Information

: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1.

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer för bortskaffande av produkt : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.
Innehållet/behållaren lämnas till ett insamlingsställe för farligt avfall eller specialavfall enligt
/förpackning
lokala, regionala, nationella och/eller internationella bestämmelser.
EKOLOGI - avfallsämnen

: Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
UN-nummer
Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

14.2.
Officiell transportbenämning
Gäller inte
Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

14.3.
Faroklass för transport
Gäller inte
Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

14.4.
Förpackningsgrupp
Gäller inte
Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

Gäller inte

14.5.
Miljöfaror
Gäller inte

Gäller inte

Ingen ytterligare information tillgänglig
14.6.

Särskilda skyddsåtgärder

- Vägtransport
Gäller inte
- Sjötransport
Gäller inte
- Flygtransport
Gäller inte
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- Insjötransport
Gäller inte
- Järnvägstransport
Gäller inte
14.7.

Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1.

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

15.1.1.

EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
15.1.2.

Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information
15.2.

Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information
Datakällor

: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar,
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av
förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information

: Ingen.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:
Acute Tox. 3 (Dermal)
Akut dermal toxicitet, kategori 3
Acute Tox. 3 (Inhalation)
Akut inhalationstoxicitet, kategori 3
Acute Tox. 3 (Oral)
Akut oral toxicitet, kategori 3
Carc. 1B
Cancerogenitet, kategori 1B
Eye Irrit. 2
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2
Muta. 2
Mutagenitet i könsceller, kategori 2
Skin Corr. 1B
Frätande eller irriterande på huden, kategori 1B
Skin Irrit. 2
Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
Skin Sens. 1
Hudsensibilisering, kategori 1
STOT SE 3
Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation
H301
Giftigt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331
Giftigt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H341
Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350
Kan orsaka cancer.

SDS EU (REACH Annex II) - Llewellyn
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för
någon specifik egenskap hos produkten.
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