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1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
Produktnamn: Profit fett  

Produktnummer: IL61325 

Användning: Smörjmedel med beteckning VINOLEO ME hos tillverkaren 

Kemisk typ:  Vegetariskt smörjmedel   

 

Tillverkare: MacDermidplc, Palmer Street, Bordesley, Birmingham, B9 4EU   

Telefonnummer: +44 (0) 121 606 8100 

E-post: sdsuk@macdermid.com  

Produktimportör: Nordic Sprinkler AB, Östra Bangatan 8, 195 60 Arlandastad 
Tel: 08-590 90 560, Fax: 08-590 90 561, E-post info@nordicsprinkler.se 

Nödtelefonnummer: Ring SOS 112 (begär Giftinformation), alt 08-33 12 31 

 

2. FARLIGA EGENSKAPER 
Allmän information: Anses ej vara hälso- eller miljörisk i aktuell lagstiftning. 

 

3. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 

Nr Namn CAS-nr EU-nr Vikt-% Symbol(er) Faroklass 

1 Vegetarisk fettsyra 68002-85-7 268-099-5 10-30% - - 
 

Full text för samtliga riskfraser anges  i sektion 16. 

Teckenförklaring: T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, XI=Irriterande, IK=Ej märkningspliktig, 

E=Explosiv, O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, Fo=Brandfarligt, N=Miljöfarlig  

 

4. FÖRSTA HJÄLPEN 
Inandning: Flytta omedelbart den utsatta personen till frisk luft. Skölj näsa och mun 

med vatten. Kontakta läkare om obehag fortsätter. 

Nedsväljning Låt den utsatta personen omedelbart dricka stora volymer vatten för att 

spå ut den svalda volymen kemikalier. Skölj näsa, mun och strupe med 

vatten. Kontakta läkare.   

Hudkontakt:  Flytta den påverkade personen från kontamineringskällan. Tvätta huden 

noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om irritationen kvarstår 

efter tvättning.  

Ögonkontakt:  Skölj ögonen med stora mängder vatten med ögonlocken öppna. Fortsätt 

att spola i minst 15 minuter och kontakta läkare.  

 

5. ÅTGÄRDER VID BRAND 
Släckningsmedia Släck med alkoholresistent skum, koldioxid, torrt pulver eller 

vattendimma. Använd inte vattenstrålar för släckning eftersom de kan 

sprida elden. 

Speciella brandsläckningsprocesser 

 Undvik att andas in brandångor. Släpp inte ned avrinningsvatten i avlopp 

eller vattenkällor. Valla in för vattenkontroll. Om det finns risk för 

vattenförorening ska berörda myndigheter informeras.  

Ovanliga brand- och explosionsrisker 

 Termisk nedbrytning eller förångning kan frigöra koloxider samt andra 

giftiga gaser och ångor. 

Brandskyddsutrustning Personlig andningsapparat och full skyddsutrustning måste användas vid 

brand. 

 

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
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Personlig säkerhetsåtgärder Använd skyddsutrustning som beskrivs i Sektion 8 i detta  

  säkerhetsdatablad. Undvik kontakt med ögon. Om utspillning sker ska 

  man se upp för hala golv och ytor. 

Miljöinformation Släpp inte ut i avlopp, vattenkällor eller på marken. Undvik utsläpp i 

vattenmiljö. 

Rengöringsmetoder Använd nödvändig skyddsutrustning. Avlägsna antändningskällor. 

Tag upp utspill med icke-förångbart, absorberande material. Samla 

in spill i containrar, tillslut säkert och avyttra enligt lokalt 

regelverk. Utsläpp till avlopp, vattenleder eller mark är förbjudet. 

Informera myndigheter om stora mängder är involverade.  

7. HANTERING OCH LAGRING 

Försiktighetsåtgärder för 

användning Undvik ögonkontakt. Undvik att äta, dricka eller röka när 

produkten används. God personlig hygien är nödvändig. Tvätta 

händer och kontaminerade ytor med vatten och tvål innan 

arbetsplatsen lämnas 

Försiktighetsåtgärder för  

lagring Förvara i tätt slutna originalcontainrar på en torr, kall och 

välventilerad plats. Håll temperaturen över kemikaliens fryspunkt 

för att undvika att containern spricker. Förvaras separat från mat, 

födoämnen, konstgödningsmedel och andra känsliga material. 

Förvaringsklass Kemikalielagring. 

Min.lagringstemperatur (
o
C) 5 

Max.lagringstemperatur (
o
C) 40 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERING / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 

Skyddsutrustning  Skyddsglasögon och skyddshandskar av  nitril.  

Skyddsåtgärder Vidta åtgärder för adekvata allmänna och lokala 

avgasventilationer. 

Andningsskydd Inga specificerade rekommendationer finns men andningsskydd kan 

krävas under exceptionell förhållanden när luften kontamineras på ett 

överdrivet sätt. Sök råd från övervakare för företagets standarder för 

andningsskydd . 

Handskydd För långvarig eller upprepad hudkontakt ska lämpliga skyddshandskar 

användas. Nitrilhandskar rekommenderas. 

Ögonskydd Användning av ögonskydd rekommenderas. 

Övrigt skydd Se till att det finns en station för ögontvätt. Använd lämplig klädsel för 

att förhindra upprepad eller långvarig hudkontakt. 
Hygieniska åtgärder Tvättning vid slutet av varje arbetsskift innan man äter, röker eller 

använder toaletten. Tvätta händerna efter kontakt. Tvätta 

kontaminerade kläder innan de återanvänds. Vid användning ska 

man inte äta, dricka eller röka. 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Form Klar gel 

Färg Bärnstensfärgad 

Lukt Tvålaktig 

Löslighet Blandbar med vatten 
Relativ täthet (vatten=1) 0,95--1,0 @20 
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pH-värde utspädd lösning 9,0-11,0 @10% 

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
Stabilitet Stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad 

användning 

Förhållanden som undviks Undvik överdriven värme under längre tidsperioder. Undvik hetta, 

flammor och andra antändningskällor. Undvik frost. 

Ämnen som undvikts Starkt oxiderande ämnen. Starka syror. 

Farliga nedbrytningsprodukter Inga under  normala förhållanden. Termisk nedbrytning eller 

förångning kan frigöra koldioxider och andra giftiga gaser eller ångor. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
Inandning Inga specifika varningar finns. 

Förtäring   Kan orsaka obehag om den sväljs. Kan irritera och orsaka magsmärtor, 

  kräkning eller diarre. Inga allvarliga effekter förväntas vid mängder som 

  kan tänkas sväljas av misstag.>2000 mg/kg 

Hudkontakt  Upprepad exponering kan orsaka hudtorrhet eller sprickor i huden. 

  Långvarig och frekventa kontakter kan orsaka rodnad och irritation. 

Ögonkontakt  Kan orsaka tillfällig ögonirritation. 

 

 

12. EKOLOGISK INFORMATION 
Ekotoxicitet  Produktkomponenterna är inte klassificerade som miljöfarliga. 

  Emellertid exkluderar inte det möjligheten att stora eller frekventa spill 

  kan riskfulla och skadliga effekter på miljön. 

Vattenriskklassificering WGK 1 

 

13. AVFALLSHANTERING  
Allmän information Avfall ska behandlas som kontrollerat avfall. Bortskaffande av avfall ska 

ske enligt lokal avfallshanteringsmyndighet. När avfall hanteras ska 

hänsyn tas till de säkerhetsföreskrifter som berör hanteringen av 

produkten.  

Bortskaffningsmetoder Miljöchefer måste informeras om alla stor spill. Bortskaffande av avfall 

och rester ska ske enligt lokala myndighetskrav. Tillåt inte utsläpp till 

avlopp, vattenleder eller mark. 

 

14. TRANSPORTINFORMATION 
Allmänt  Produkten täcks inte av det internationella regelverket för transport av 

  farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID) 

 

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
Riskfraser NC Ej klassificerade riskfraser 

Säkerhetsfraser  

 P13 Säkerhetsdatablad finns tillgängliga för professionella användare vid 

  efterfrågan 

 

EU-direktiv  Klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen 67/548/EEC,  

  Klassificering, förpackning och etikettering av farliga ämnen 

  1999/45/EC.  

  Förordning (EC) 1907/2006 (REACH) Europaparlamentets och 

  rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om 

  registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. 
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Lagstadgade instrument Föreskrifter om kemikalier (Risker och förpackningar). Kontroll av 

  ämnen som är farliga för hälsan. 

Godkända regelverk Säkerhetsdatablad för ämnen och beredningar. Klassificering och 

  märkning av ämnen och beredningar som är farliga för leverans. 

Orientering  Arbetsplatsbegränsningar EH40. 

 

16. ÖVRIG INFORMATION 

Status för säkerhetsdatablad 

 Godkänt 

Datum 2006-12-12 

Signatur SA 

Riskfraser Inga klassificeringar  
 

Översättning till svenska har gjorts 25 augusti 2014. 

 

 


