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VARUINFORMATION 

 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 

1.1 Produktnamn Klassik Blymönjespackel 

 Produktkod  

1.2 Företagsnamn 

1.2.1 Tillverkare/Leverantör Tillverkare: Leverantör: 

  Henkes Lack Union GmbH Introteknik AB 

1.2.2 Adress Brüner Landstr. 301 Herserudsv 5 A 

 Postnummer och ort DE-46485 Wesel, Tyskland 181 50 Lidingö 

 Telefonnummer +49 (0)281-2067467 08-590 737 50 

 Telefax +49 (0)281-2067469 08-590 923 40 

1.2.3 Vid olycksfall telefonnummer 

 Se ovan. 

2. FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Allmänna risker 

 Giftigt, Miljöfarlig 

2.2 Särskilda risker för människa och miljö: 

 Kan ansamlas i kroppen och ge skador. Kan ge fosterskador. Möjlig risk för nedsatt 
fortplantningsförmåga. 

 Giftig för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

 3. SAMMANSÄTTNING / ÄMNENAS KLASSIFICERING 

3.1 Beskrivning 

 Ämnen klassificerade som hälsofarliga i enlighet med Kemikalieinspektionens föreskrifter om 
klassificering och märkning av kemiska produkter: 1272/2008 (CLP). 

3.2 Farliga ämnen 

 CAS-Nr EG-Nr Ämnen Halt % Farosymbol;  
R-fraser (KIFS) 

H-klass 
(CLP) 

Kategori Piktogram 

 108-67-8 

 

203-604-4 Mesitylen, 
Nafta 
(petroleum) 

0,02-0,50 

 

R51/53 
R37 

H-400 
H335 

1 

 

 

 64742-82-1 265-185-4 Nafta 
(petroleum) 
väteavsvavlad, 
kokpunkts-
intervall 
145/200 

10,01-
25,00 

R51, R53 
 
 
R10, R65,  
R66 
R67  

H-400 
 
 

H335 
 

H336 

1 
 
 
3 

 

 

 95-63-6 202-436-9 Trimetyl benzol 0,02-0,50 R51, R53 

 

R10,R20,R36
R37,R38 

H-400 

 

H335 

1 
 
 
3 

 

 

 64742-48-9 265-150-3 Nafta 
(petroleum), 
Vätebehandlad
kokpunktsinter-
vall 150/190 

2,51-
10,00 

R10, R65, 
R66 

- 3 

 

 1314-41-6 215-235-6 Rött pigment, 
(Bly [II, IV] 
oxid) 

10,01-
25,00 

R60, R61 H360 1 
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 96-29-7 202-496-6 2-Butanone 
oxime 

0,02-0,50 R21, R40, 
R41, R43 

- 3 

 

  

 4. FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Allmän information 

 Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta giftcentral/läkare. Ge aldrig en medvetslös 
person något att dricka eller förtära. 

4.2 Inandning 

 Frisk luft, värme och vila. Om andningen är oregelbunden eller upphör, ge andningshjälp. Ge inte 
någonting att dricka eller förtära. Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta 
läkare eller giftcentralen för råd.   

4.3 Hudkontakt 

 Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Tvätta inte med lösningsmedel. 

4.4 Stänk i ögonen 

 Skölj med rikligt med rent, rinnande vatten i 10 minuter. Kontakta läkare om besvären kvarstår. 

4.5 Förtäring 

 Framkalla ej kräkning. Kontakta giftcentral/läkare om mer än en obetydlig mängd svalts. 
 

 5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

5.1 Brandsläckningsmedel 

 Släck med pulver, koldioxid eller skum. Använd ej sluten vattenstråle. Behållare med produkten, i 
närheten av brand, bör flyttas eller kylas med vatten. 

5.2 Rekommendationer 

 Brand kan ge upphov till tjock kompakt rök. Inandning kan ge allvarliga skador, lagstadgad 
andningsskydd bör användas. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. 
 

 6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personskydd 

 Avlägsna antändningskällor och vädra ut området. Undvik att andas in ångor. Observera 
antändningsrisken för indränkt material som kläder, trassel etc. Använd kemikalieresistenta handskar 
och stövlar. 

6.2 Miljöskydd 

 Förhindra utsläpp i avlopp. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i vatten underrätta 
vattenverk alternativt reningsverk. 

6.3 Saneringsmetod 

 Vallas in med ej brännbart material (sand, jord eller liknande) och samlas upp. Uppsamlat material 
hanteras enligt avsnitt 13. 
 

 7. HANTERING OCH LAGRING 

7.1 Hantering 

 Behållare hålls slutna i så stor utsträckning som möjligt. Placeras ej i direkt sol, vid öppen eld eller andra 
möjliga värmekällor. Se till att luftväxlingen är god vid lagring och på arbetsplatsen. Se till att kärl etc. är 
elektriskt jordade och undvik fritt fallande stråle. Samla indränkta trasor etc. i slutna kärl för förbränning. 
Använd lämpliga skyddskläder. 

7.2 Lagring 

 Lagras mellan +5 och +30°C, väl tillslutet, torrt och luftigt. Golv/golvbeläggningar ska vara täta och 
beständiga mot lösningsmedel. Vidta åtgärder för att förhindra läckage till avlopp, vattendrag etc. Undvik 
värmekällor och direkt solbelysning. Undvik antändningskällor. Undvik kontakt med oxiderande ämnen, 
samt starkt sura eller alkaliska ämnen. 
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 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA 
SKYDDSÅTGÄRDER 

8.1 Hygieniska gränsvärden 

 Ämne CAS-nr Slag Värde Enhet 

 Mesitylen 108-67-3 MAK 20,000 ppm 

 1,2,4-
Trimethylbenzol 

95-63-6 MAK 20,000 ppm 

 Naphtha (petroleum), 
väteavsvavlad tung 
14/200 

64742-82-1 MAK 70,000 ppm 

 Naphtha  (petroleum) 
150/190 

64742-48-9 MAK 200,000 ppm 

 C.I Pigment, rött  1314-41-6 BAT 300,000 µg/l B a(F) 

 (Bly(II, IV)oxid)   6,000 mg/l U a(F) 

8.2 Tekniska skyddsåtgärder/Förebyggande åtgärder 

 Se till att luftväxlingen är god. Undvik inandning av ångor och direktkontakt med produkten. Mekanisk 
ventilation och punktutsug kan behövas. Ångorna kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen. 
Ångorna kan uppnå antändningsbara koncentrationer. Undvik rökning, öppen eld, gnistor eller 
svetsning. 

Intag av mat eller dryck är förbjudet i samband med applicering av produkten. 

8.3 Personlig skyddsutrustning 

 Vid förbehandling av ytor och applicering av spackeln måste lämpliga skyddsåtgärder beaktas samt 
skyddsutrustning bäras. 

8.3.1 Andningsskydd 

 Vid koncentrationer överstigande nedanstående värden skall godkända andningsskydd användas.  
Vid sprutapplicering eller förlängd eller intensiv exponering skall friskluftmask användas. I väl 
ventilerade utrymmen kan friskluftmask ersättas med aktivt kolfilter kombinerat med partikelfilter.  

8.3.2 Handskydd 

 Skyddshandskar, av t ex nitril eller polyvinylacetat. Använd gärna skyddande handkräm. 

8.3.3 Ögonskydd 

 Ögonskydd avsedda för skydd mot stänk. 

8.3.4 Hudskydd 

 Antistatiska kläder av naturfibrer (bomull) eller värmebeständiga syntetmaterial rekommenderas. 
 

 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Utseende Orange, pastös 

9.1.1 Lukt Aromatisk 

9.2 Flampunkt 40°C 

9.2 Undre explosionsgräns 0,6 Vol% 

9.4 Övre explosionsgräns 8,0 Vol% 

9.5 Viskositet vid 20°C 80 

9.6 Densitet 1,6 g/ml 

9.7 Löslighet Ej löslig i vatten 
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 10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1 Stabilitet 

 Produkten är stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. 

10.2 Förhållanden som bör undvikas 

 Undvik antändningskällor. Låt inte indränkta trasor, trassel etc. ligga framme och torka – risk för 
självantändning. Samla indränkta trasor etc. i slutna kärl för förbränning. 

10.3 Material och kemiska produkter som bör undvikas 

 Reagerar med starka oxidationsmedel samt med starka syror och alkaliska material. 

10.4 Farliga omvandlingsprodukter 

 Avger vid uppvärmning brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft. 
 

 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Inandning 

 Inandning av höga halter kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående. Risk även för att 
reaktionsförmåga och minne försämras. Långvarig inandning av höga halter kan orsaka bestående 
skador på andningsorgan, lever, njurar och centrala nervsystemet. 

11.2 Hudkontakt 

 Avfettar huden vilket kan ge rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt, eksem (icke-
allergiskt). 

11.3 Ögonkontakt 

 Stänk i ögonen ger sveda. Ånga verkar irriterande. 

11.4 Förtäring 

 Kan ge illamående, kräkningar, diarré och andningsbesvär. 
 

 12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 

12.1 

 

Miljöfarligt ämne 

Det finns ingen information rörande den färdiga produkten. 

 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 

12.2 Biologisk nedbrytbarhet 

 Svårnedbrytbart. (Gäller blydioxid och solventnafta). 

12.3 Bioackumelering 

 Bioackumulerande i vattenmiljön (Gäller blydioxid och solventnafta). 
 

Produkten är miljöfarlig. 

Klassificering: Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. Förhindra utsläpp i avlopp. Vid större spill kontakta räddningstjänsten. Vid större spill i 
vatten underrätta vattenverk alternativt reningsverk. 
 

 13. AVFALLSHANTERING 

13.1  Oanvänd och begagnad produkt 

 Utgör farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning). 

EWC-kod: 08 01 11 (Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga 
ämnen). Om spill eller avfall ej kan återvinnas i egen regi (OBS kräver tillstånd) kontakta kommunen 
eller av länsstyrelsen godkänd entreprenör. 

13.2 Hantering av förpackning 

 Använda förpackningar hanteras som farligt avfall (se kod ovan) på grund av rester av blyoxid. 
 
 
 



Produktnamn: 

Datum:  2016-08-04 

Klassisk Blymönjespackel Sida 5 av 6 

 

 14. TRANSPORTINFORMATION 

14.1 ADR(väg/järnväg)/IMDG(sjö)/IATA(flyg) 

 Benämning av gods: Färg UN-Nr: 3082 

 Klass: 9 Förpackningsgrupp: 3 

 Tunnelrestriktion: E EmS: F-E, S-E 

 Särskilda föreskrifter: M6   

  

 15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 

15.1 I enlighet med Kemikalieinspektionens och Sprängämnesinspektionens föreskrifter om klassificering och 
märkning av hälsofarliga och brandfarliga kemiska produkter är produkten märkt enligt följande: 

15.1.1 Farosymbol och farobeteckning 

 

 N = Mycket giftig för vattenlevande organismer 

T = Giftig 

 

15.1.2 Innehåll Korrosionsinhiberande pigment rött, (Bly (II, IV) oxid) 

15.1.3 R-fraser 

 R61 Kan ge fosterskador. 

 R62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga. 

 R33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador. 

 R10 Brandfarligt. 

 R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 
vattenmiljön. 

15.1.4 S-fraser 

 S53 Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning. 

 S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa 
om möjligt etiketten. 

 S62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna 
förpackning eller etiketten. 

 S36/37 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. 

 S51 Sörj för god ventilation. 

 S23 Undvik inandning av gas/ånga/färg vid sprutmålning. 

 S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 

 S57 Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening. 

 S43 Vid brandsläckning använd pulver, koldioxid eller skum. Använd aldrig vatten i 
sluten stråle. 

 S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 

   

15.1.5 Övrigt   

15.1.6 Brandklass 3 A  
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 16. ÖVRIG INFORMATION 

 Endast för yrkesmässigt bruk! Innehåller bly. Ska ej användas på föremål som barn kan slicka eller 
tugga på. 

16.1 Riskfraser i klartext (avsnitt 3) 

 10 Brandfarligt 

 37 Irriterar andningsorganen 

 51 Giftigt för vattenlevande organismer 

 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön 

 20 Farligt vid inandning 

 36 Irriterar ögonen 

 38 Irriterar huden 

 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring 

 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor 

 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad 

 21 Farligt vid hudkontakt 

 40 Misstänks kunna ge cancer 

 41 Risk för allvarliga ögonskador 

 43 Kan ge allergi vid hudkontakt 

 22 Farligt vid förtäring 

 33 Kan ansamlas i kroppen och ge skador 

 61 Kan ge fosterskador 

 62 Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga 

 H-fraser i klartext (avsnitt 3) 

 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna 

 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad 

 H360Fd Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. Misstänks kunna skada det ofödda barnet 

 H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer 

16.2 Ytterligare information 

 Användningen begränsas enligt 8 kap. 28 § i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2). Det åligger 
användaren att tillgodose att föreskrifter följs. 

 


