
2010-12-15

Hypertherm plasmasystem	 a-1

Bilaga	A

SäkerhetSdAtABlAd	för	hYPertherM-kYlMede	för	BräNNAre
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datum SäkerhetSdAtABlAd revision
6 december 2010 kylmedel	för	brännare	30	%	PG-blandning 2.01CLP

Produktbeteckning – kylmedel	för	brännare	30	%	PG-blandning
GHS-produktbeteckning – Inte	tillämpligt.
Kemisk beteckning – Inte	tillämpligt.
Handelsnamn – Kylmedel för brännare 30 % PG-blandning
CAS-nr. – Inte	tillämpligt.
EINECS-nr. – Inte	tillämpligt.
REACH-registreringsnr. – Inte	tillgängligt.
relevanta	identifierade	användningsområden	för	ämnet	eller	blandningen	och	användningsområden	som	inte	
rekommenderas
Identifierade användningsområden – endast	industriell	användning.
Användningsområden som inte rekommenderas – Inte	tillgängligt.
detaljer	om	säkerhetsdatabladets	leverantör
Företagsidentifiering – hypertherm
Telefon – +1	(603)	643-5638	(USA),	+31	(0)	165	596	907	(europa)
E-post (behörig person) – technical.service@hypertherm.com

Adress –  P.O.	Box	5010,	hanover,	Nh	03755	USA	(USA),
Vaartveld	9,	4704	Se	roosendaal,	Nederländerna	(europa)

telefonnummer	vid	nödfall	 –	 (800)	255-3924	(USA),	+1	(813)	248-0585	(Internationellt)

2	 –	 IdeNtIfIerING	AV	fArA

eG-klassificering INGeN GhS-klassificering
Signalord

INGeN

INGeN INGeN INGeN INGeN

I	enlighet	med	förordning	(eG)	nr.	1272/2008	(ClP)	–	INGEN
I	enlighet	med	direktiv	67/548/eeG	och	direktiv	1999/45/eG	–	INGEN
Blandningen klassificeras inte som farlig enligt direktiv 1999/45/EG och 2006/121/EG.

riskfraser	 –	 INGA

Skyddsfraser	 –	 INGA

faroangivelse(r)	 –	 INGA

Skyddsangivelse(r)	 –	 INGA

1	 –	 IdeNtIfIerING	AV	äMNet/BlANdNINGeN	OCh	företAGet
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datum SäkerhetSdAtABlAd revision
6 december 2010 kylmedel	för	brännare	30	%	PG-blandning 2.01CLP

3	 –	 SAMMANSättNING/INfOrMAtION	OM	INGredIeNSer

fArlIG	INGredIeNS	1 %W/W CAS-nr. eG-nr. eG-klassificering
Propylenglykol 30-50 57-55-6 200-338-0 INGeN
GhS-klassificering

Inte	klassificerat INGeN
fArlIG	INGredIeNS	2 %W/W CAS-nr. eG-nr. eG-klassificering
Benzotriazol <1,0 95-14-7 202-394-1 Xn,	f
GhS-klassificering

VArNING Akut	toxicitet	4	(oralt,	dermalt,	inandning)
ögonirritation	2,	akvatisk	kronisk	3 h302,	312,	319,	332,	412

För fullständig text för R-fraser, se avsnitt 16. För fullständig text för F/S-fraser, se avsnitt 16. Komponenter som är ofarliga listas inte.

4	 –	 förStA	hjälPeN

Inandning Osannolikt att det är farligt vid inandning såvida det inte är en aerosol.
Flytta patienten från exponering.

hudkontakt Skölj av huden med vatten.
ögonkontakt Om ämnet har kommit i kontakt med ögonen, skölj omedelbart med stor mängd vatten  

i flera minuter.
Nedsväljning Laxermedel. Framkalla inte kräkning. Vid nedsväljning, sök läkarvård omedelbart och visa 

denna behållare eller etikett.
Ytterligare	medicinsk	behandling Osannolikt att detta krävs, men vid behov behandla symptomatiskt.

5	 –	 BrANdBekäMPNING

Brännbart, men inte lättantändligt.
Släckningsmedel Släck helst med torra kemikalier, skum eller vattenstråle.
Olämpliga	släckningsmedel Inga kända.
Skyddsutrustning	för	brandbekämpning En fristående andningsapparat och lämpliga skyddskläder ska användas vid brand.

6	 –	 ÅtGärder	VId	OAVSIktlIGt	UtSläPP

Personliga	skyddsanvisningar Ta på skyddskläder
Ågärder	för	att	motverka	miljöexponering Sug upp spill i sand, jord eller annat lämpligt adsorberande material.
Annat Inget
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9	 –	 fYSISkA	OCh	keMISkA	eGeNSkAPer

GräNSVärde	för	eXPONerING	PÅ	ArBetSPlAtS

ÄMNE CAS-nr. LTEL
(8 timmar TWA ppm)

LTEL
(8 timmar TWA mg/m3)

STEL
(ppm)

STEL
(mg/m3) kommentar:

Propylenglykol 57-55-6 INte	fAStStällt 10	* INte	fAStStällt INte	fAStStällt AIhA	Weel
i	USA

Benzotriazol 95-14-7 INte	fAStStällt INte	fAStStällt INte	fAStStällt INte	fAStStällt Ingen

Information	om	grundläggande	fysiska	och	kemiska	egenskaper
Utseende – Vätska Ångtryck (mm Hg) – Inte	tillgängligt

Färg – rödaktig – rödaktig Ångtryck (luft=1) – Inte	tillgängligt

Lukt – Svag Densitet (g/ml) – 1,0	±	0,1	g/ml

Gränsvärde för lukt (ppm) – Inte	tillgängligt Löslighet (vatten) – löslig

pH (värde) – 5,5–7,0 (Koncentrerad) Löslighet (annat) – Inte	fastställt

Smältpunkt (°C) / fryspunkt (°C) – <	0	°C	 Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) – Inte	tillgängligt

Kokpunkt/kokpunktsintervall (°C): >100	°C	 Automatisk antändningstemperatur (°C) – Inte	tillgängligt

Flampunkt (°C) – >95	°C Sönderfallstemperatur (°C) – Inte	tillgängligt

Avdunstningskapacitet – Inte	tillgängligt Viskositet (mPa.s) – Inte	tillgängligt

Brännbarhet (fast, gas) – ej	brännbar Explosiva egenskaper – Inte	explosiv

Explosiva gränsintervall – Inte	tillgängligt Oxiderande egenskaper – Inte	oxiderande

Annan information – Ingen

7	 –	 hANterING	OCh	förVArING

hantering Osannolikt att det orsakar skadliga effekter under normala omständigheter vid hantering och 
användning. 

förvaring Håll behållaren stängd och torr. Undvik hetta. Håll utom räckhåll för barn. Undvik oxiderande ämnen.
Förvaringstemperatur: Omgivning
Förvaringsliv: Stabil vid omgivande temperaturer.
Specifik användning: Endast för industriell användning.

8	 –	 eXPONerINGSkONtrOll/PerSONlIGt	SkYdd

Andningsmasker Under normala omständigheter behövs inget personligt andningsskydd. Använd 
lämplig andningsutrustning om det är troligt att exponering har skett på nivåer högre 
än gränsvärdet för exponering på arbetsplatser. Ett lämpligt dammfilterskydd eller 
partikelfilterskydd med filtertyp A/P kan vara lämpligt.  

ögonskydd Säkerhetsglasögon

handskar Det är inte nödvändigt att använda kemiska skyddshandskar.
kroppsskydd Inget.
teknikåtgärder Säkerställ tillräcklig ventilation för att ta bort ånga, rök, damm etc.
Annat Inget.



2010-12-15

Hypertherm plasmasystem	 a-5

datum SäkerhetSdAtABlAd revision
6 december 2010 kylmedel	för	brännare	30	%	PG-blandning 2.01CLP

10	 –	 StABIlItet	OCh	reAktIVItet

reaktivitet Ingen

kemisk	stabilitet Stabil under normala omständigheter

finns	risk	för	farliga	reaktioner Ingen

tillstånd	att	undvika Inga förväntade

Inkompatibla	material Undvik oxiderande ämnen

farliga	sönderfallsprodukter Kolmonoxid, koldioxid, kväveoxider

11	 –	 tOXIkOlOGISk	INfOrMAtION

11.1.1	 –	 ämnen
Akut	toxicitet

Nedsväljning Låg oral toxicitet, men nedsväljning kan orsaka irritation  
i matspjälkningskanalen

Inandning Osannolikt att det är farligt vid inandning

Hudkontakt Mild irritation på kaninhud

Ögonkontakt Mild irritation i ögon

faroetikett(er) Inga

Allvarlig	ögonskada/irritation Mild irritation i ögon

Andnings-	eller	hudsensibilisering Mild irritation på kaninhud

Mutagenitet Inte känt

Carcinogenicitet IARC, NTP, OSHA, ACGIH listar inte denna produkt eller  
andra komponenter som kända eller misstänkta carcinogener

reproduktionstoxicitet Inte känt

StOt	engångsexponering Inte känt

StOt	upprepad	exponering Inte känt

Aspirationsfara Inte känt

12	 –	 ekOlOGISk	INfOrMAtION

toxicitet Släpp inte ut denna kemikalie/produkt i omgivningen.

Persistens	och	nedbrytbarhet Biologiskt nedbrytbar

Bioackumulerbar	potential Ingen förväntad

rörlighet	i	jord Produkten förväntas ha måttlig rörlighet i jord

resultat	av	PBt-	och	vPvB-bedömning Ingen utförd

Andra	negativa	effekter Inga förväntade
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15	 –	 reGlerINGSINfOrMAtION

USA
TSCA (Lagen om skydd mot giftiga ämnen) – listad.
SARA 302 – Extremt farliga ämnen – Inte	tillämpligt.
SARA 313 – Giftiga kemikalier – Inte	tillämpligt.
SARA 311/312 – Farokategorier – Inga.
CERCLA (Lagen om fullständig miljöresponskompensation och ansvar) – Inte	tillämpligt.
CWA (Lagen om rent vatten) – CWA 307 – Prioritetsföroreningar – Inga.
CAA (Lagen om ren luft 1990) – CAA 112 – Farliga luftföroreningar (HAP) – Inga.
Förslag 65 (Kalifornien) – Inte	tillämpligt.
Listan om statlig rätt att veta – CAS-nr.	95-14-7	listad	i	MA,	Nj,	PA.

kanada
WHMIS-klassificering (Kanada) – Inte	klassificerad.
KANADA LISTA ÖVER OFFENTLIGA INGREDIENSER – Inte	tillämpligt.
Kanada (DSL/NDSL) – listad.

eU
EINECS (Europa) – listad. 
Wassergefährdungsklasse (Tyskland) – Ingen.

13	 –	 fAktOrer	VId	BOrtSkAffANde

Avfallshanteringsmetoder – Bortskaffande ska ske i enlighet med lokala, statliga eller nationella föreskrifter. Inga speciella 
åtgärder krävs. Ingen speciell förbehandling av avfallsvatten krävs.

Ytterligare	information – Ingen

14	 –	 trANSPOrtINfOrMAtION

Klassificeras inte som farlig vid transport.
transportera	i	bulk	i	enlighet	med	Bilaga	II	i	MArPOl73/78	och	IBC-koden.
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16	 –	 ANNAN	INfOrMAtION

följande	avsnitt	innehåller	revisioner	eller	nya	angivelser: 1-16.

Bildtext
LTEL Gränsvärde för långtidsexponering
STEL Gränsvärde för korttidsexponering
STOT Specifika mål organtoxicitet
DNEL Härledd ingen effektnivå
PNEC Förutspådd ingen effektkoncentration

referenser:
risk-	och	skyddsfraser
Inga. Blandningen klassificeras inte som farlig enligt direktiv 1999/45/EG och 2006/121/EG.
faro-	och	skyddsangivelser
Inga. Blandningen klassificeras inte som farlig enligt direktiv 1999/45/EG och 2006/121/EG.

Utbildningsförslag	 –	 Inga. 

Ytterligare	information
USA – NFPA (National Fire Protection Association) – NFPA-klassificering:	brandfarlighet	–	1,	hälsa	–	0,
instabilitet/reaktivitet	–	0.
Informationen i denna publikation eller på annat sätt utgiven till användare tros vara korrekt och ges i god tro, men det 
är upp till användaren att själv finna lämpligheten för den produkt de ska avända för eget ändamål. Hypertherm ger 
inga garantier vad gäller produktens fysiska kondition för något speciellt ändamål och någon implicerad garanti eller 
villkor (lagstadgad eller annat) exluderas förutom till den grad som utelslutningar förhindras enligt lag. Hypertherm  
accepterar inget ansvar för förlust eller skada (från annat än vad som uppkommer från dödsfall eller personskada  
i händelse av en felaktig produkt, om detta kan påvisas), vilket resulterar från tillförlit till denna information. Frihet under 
patent, upphovsrätt och design kan inte antagas.

Obs!  Det ursprungliga säkerhetsdatabladet skrevs på engelska
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fryspunkt	för	propylenglykollösning
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