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enligt förordning (EG) nr 1907/2006

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

Aqualoma ELF 202

1.1 Produktbeteckning

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

Användning av ämnet eller blandningen

Målningsprodukt

Det finns ingen information om användningar från vilka avråds.

Användningar från vilka avrådas

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Brillux GmbH & Co. KGLeverantör:

www.brillux.de

Weseler Straße 401Gatuadress:

D-48163 MünsterStad:

Telefon: +49 (0)251-7188-0 Telefax:+49 (0)251-7188-280

Ansvarig för säkerhetsdatabladet: sdb@brillux.de

Ansvarig avdelning:

 Tel.: +49 (0) 30686 790 (giftinformationscentralen Berlin, rådgivning på tyska 

och engelska)

1.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

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

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Särskild märkning av vissa blandningar

EUH208 Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on , 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk 

reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Övrig information

 Enligt EU:s riktlinjer/lagar i respektive land är produkten ej märk- ningspliktig

Enligt förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) innehåller denna produkt inga PBT / vPvB - substanser.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Emulsionsfärg, ELF.

Sammansättning: 

Alkydharts-Emulsion, Titandioxid, Anorganiska/organiska färgpigment (beroende på nyans), Silikater, 

Vatten, Tillsatser, Konserveringsmedel (Bensisotiazolinon, Metylisotiazolinon)

Kemisk benämning
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Farliga komponenter

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

Mängd/halt

CAS nr

REACH nr

Index nr

EG nr Kemiskt namn

< 0,05 %2-metyl-2H-isotiazol-3-on220-239-6

2682-20-4

Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic Acute 

1, Aquatic Chronic 2; H330 H301 H314 H318 H317 H400 H411

< 0,05 %1,2-benzisotiazol-3(2H)-on220-120-9

2634-33-5

Acute Tox. 2, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, 

Aquatic Chronic 2; H330 H302 H315 H318 H317 H400 H411

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakta läkare vid oklarheter eller om symptomer uppträder. Tag genast av förorenade kläder och 

omhändertag dem enligt föreskrift. 

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Generell rekommendation

För den skadade till frisk luft. Håll den skadade i vila och varm. Vid irritationer kontakta läkare.

Vid inandning

Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. Några lösnings- eller förtunningsmedel får icke användas. 

Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder.

Vid hudkontakt

Ta ut kontaktlinser. Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. 

Om ögonirritation består, kontakta en specialist

Vid ögonkontakt

Håll den skadade i vila och varm. Framkalla ej kräkning. Ge vatten att dricka i små klunkar.  Vid 

förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpäckning eller etiketten

Vid nedsväjning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga kända.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Själva produkten är inte brännbar. Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen.

Lämpliga släckmedel

e.t.

Olämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan uppstå: tät, svart rök. Inandningen av farliga nedbrytningsprodukter kan orsaka allvarliga 

hälsorisker.

Bär andningsskyddsutrustning oberoende Av omgivande luften samt kemskyddsdräkt.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
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Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

Förorenat släckvatten skall samlas upp separat, får ej tillföras avloppet.

Övrig information

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Beakta skyddföreskrifter (se stycket 7 och 8). Bildar hala och med vatten smetiga beläggningar.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet. Vid utsläpp i avloppsnätet, vattendrag eller 

jordmånen skall behöriga myndigheter informeras. Samla upp förorenat vatten/släckvatten. Behandla 

upptaget material enligt föreskrift.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur eller liknande). Skyffla upp på lämplig 

behållare för bortskaffande. Spola bort rester med vatten. Smutsiga föremål och golv skall rengöras 

noggrant med mycket vatten med beaktande av miljöföreskrifterna.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Inga

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Vid korrekt lagring och hantering krävs inga särskilda åtgärder . Följ lagstadgade skydds- och 

säkerhetsföreskrifter. Sörj för god ventilation vid hantering av större mängder. Sörj för god ventilation, 

använd eventuellt punktutsug vid arbets- platsen. 

P102: Förvaras oåtkomligt för barn.

P103: Läs etiketten före användning.

Rekommendation för säker hantering

Produkten är inte brännbar. Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

Information om brand- och explosionsskydd

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förpackningen förvaras väl tillsluten på sval, väl ventilerad plats. Förvara inte i vilo- eller uppehållsrum. 

Förvaras endast i originalförpackning. Skyddas mot frost. Förvaras tillsluten och otillgängligt för barn.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

Information om gemensam lagerhållning

7.3 Specifik slutanvändning

Beläggningsämne

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering 

av produkten. Ät, drick eller rök ej under hanteringen. Tag genast av nedstänkta kläder.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Använd skyddsglasögon. Vid risk för stänk resp. vid stänkapplicering skall tättslutande skyddsglasögon 

(t.ex. korgglasögon) användas.

Ögonskydd/ansiktsskydd
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Vid användamålsenlig användning skall skyddshandskar i nitrilgummi med materialtjocklek 0,4 mm 

användas. 

Genomträngningstid för handskmaterialet: >= 8 h

Vid längre eller upprepad kontakt måste man tänka på att ovannämnda genomträngningstider i 

praktiken kan vara klart kortare. Skyddshandskarna skall bytas ut omedelbart vid skador eller första 

tecken på slitage. 

Vid användning av skyddshandskar rekommenderas innerhandskar av bomull ! 

Förebyggande hudsalva rekommenderas.

Handskar

Använd arbetsskyddskläder. Använd engångsoverall (kemikalieskydd) vid sprutning.

Hudskydd

Vid bearbetning av produkten genom strykning resp. rollning krävs ej andningsskydd vid god ventilation 

och avluftning av arbetsområdet. Andas inte in sprutångor vid sprutbearbetning. Använd partikelfilter 

P2 (vitt) vid sprutning.

Andningsskydd

Sörj för lämplig ventilation. Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. För 

information om säker hantering, se kapitel 7.

Begränsning av miljöexponeringen

Enligt produktbeteckning

VätskaAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Svag, KarakteristiskLukt:

Provnormer

pH-värde (vid 20 °C): ca. 6 - 7

Tillståndsväxlingar

e.t.Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:

e.t.Flampunkt:

Ångtryck:

  (vid 50 °C)

Ej bestämt

Densitet (vid 20 °C): ca. 1,4 - 1,55 g/cm³

Vattenlöslighet:

  (vid 20 °C)

Helt blandbar

e.t.Tändtemperatur:

Inga tillgängliga data.Explosiva egenskaper

TixotropViskositet, dynamisk:

Inga tillgängliga data.Oxiderande egenskaper

e.t.Utrinningstid:

e.t.Lösningsmedlets åtskiljningstest:

max. 1 g/lLösningsmedelhalt:

9.2 Annan information

Inga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ovanlig reaktivitet är inte känd.
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10.2 Kemisk stabilitet

Vid användning av rekommendera föreskrifter för lagring och hantering stabil (se avsnitt 7).

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända.

Skyddas mot frost. Skyddas mot stark värme och direkt solljus.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Oxidationsmedel., Starka syror och starka baser..  (Exoterm reaktion)

10.5 Oförenliga material

Inga farliga sönderfallsprodukter kända. Farliga upplösningsprodukter kan förekomma vid höga 

temperaturer.; Kolmonoxid (CO), Koldioxid (CO2), Kväveoxider (NOx), rök.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikokinetik, ämnesomsättning och fördelning

Toxikologiska uppgifter finnes ej.

Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet

Kemiskt namnCAS nr

ArterDosMetodExponeringsväg Källa

2682-20-4 2-metyl-2H-isotiazol-3-on

ATE 100 mg/kgoral

inhalativ ånga ATE 0,5 mg/l

inhalativ aerosol ATE 0,05 mg/l

2634-33-5 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on

ATE 500 mg/kgoral

inhalativ ånga ATE 0,5 mg/l

inhalativ aerosol ATE 0,05 mg/l

Irritation och frätning

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Sensibiliserande effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Kan vid hudkontakt utlösa allergi hos känsliga personer.

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Allvarliga effekter efter upprepad eller långvarig exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Fara vid aspiration

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Ytterligare information

Produkten är ej testad. Märkningen har genomförts enligt beräkningsmetoden i Förordning (EG) nr 

1272/2008. Vid sakkunnig hantering och vid beaktande av de allmänt gällande hygieniska 

föreskrifterna har inga risker för ohälsa blivit bekanta.
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Inga tillgängliga data.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga tillgängliga data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Inga tillgängliga data.

Inga tillgängliga data.

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Enligt förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) innehåller denna produkt inga PBT / vPvB - substanser.

Inga tillgängliga data.

12.6 Andra skadliga effekter

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

Märkningen har genomförts enligt beräkningsmetoden i Förordning (EG) nr 1272/2008.

Ytterligare information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Innehållet/behållaren lämnas till godkänt avfallshanteringsbolag eller kommunal återvinningscentral. 

Får ej släppas ut i avloppet eller till vattenmiljön. 

Behållare med intorkade rester kan slängas i hushållssoporna eller bortskaffas som byggskrot .

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080112 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, 

LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; Avfall från tillverkning, formulering 

distribution, användning och borttagning av färg och lack; Annat färg- och lackavfall än det som anges i 

08 01 11

Hanteras ej rengjorda förpackningar på samma sätt som produkt. Förorenade förpackningar bör 

rengöras och återanvändas.

Förorenad förpackning

14.1 UN-nummer:

14.2 Officiell transportbenämning:

14.3 Faroklass för transport:

Inte farligt gods.

Inte farligt gods.

Inte farligt gods.

Landtransport (ADR/RID); Sjötransport/sjöfrakt (IMDG); Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR); Insjöfartyg

AVSNITT 14: Transportinformation

14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

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

Inte farligt gods.

Inte farligt gods.

Inte farligt gods.

Inte farligt gods.
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

EU-föreskrifter

Övrig information

Uppgifter enligt EU-direktiv 2004/42/EG om begränsningen av emissioner från flyktiga organiska 

förbindelser på grund av användningen av ekologiska lösningsmedel i bestämda färger och lacker: 

Produktunderkategori och VOC-gränsvärden enligt bilaga II, bokstav A i direktivet: 

Kategori:a; Typ: Wb 

VOC-gränsvärde i kategorin för 2010: 30 g/l

Denna produkt innehåller flyktiga organiska föreningar, VOC, max. 1 g/l

Nationella bestämmelser

1 - lågrisk för vattenkvalitetenVattenförorenande-klass (D):

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För detta ämne genomfördes inte någon säkerhetsbedömning.

AVSNITT 16: Annan information

Ändringar från den föregående versionen

Ändringar i kapitel: 2, 3

Förkortningar och akronymer

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route

RID = Règlement concernant le transport international ferroviaire de marchandises dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA/ICAO = International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization

MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

REACH = Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals

CAS = Chemical Abstract Service

EN = European norm

ISO = International Organization for Standardization

DIN = Deutsche Industrie Norm

PBT =  Persistent Bioaccumulative and Toxic

LD = Lethal dose
LC = Lethal concentration
EC = Effect concentration
IC = Median immobilisation concentration or median inhibitory concentration

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

EUH208 Innehåller 2-metyl-2H-isotiazol-3-on , 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk 

reaktion.
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EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Uppgifterna under punkt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga på användning och sakkunning 

hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större 

mängder vid olyckor och oregelbundenheter.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad 

som är känt i dagsläget.

Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad.

De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende 

på garantiföreskrifter enligt lag.

(e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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