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 Ersätter 

 Första utgåva 

Säkerhetsdatablad 

Enligt (EG) nr 1907/2006, 2015/830 och 1272/2008 

 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 

Produktbeteckning LIMGRO G 685 

Artikel nummer G68550 

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

Relevanta identifierade 
användningar 

Lim 

Användningar som det 
 avråds från 

Inga kända  

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Telefonnummer för nödsituationer  
I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation. 
  

 Farliga egenskaper 

Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt CLP 
1272/2008/EG. 

Denna blandning är inte klassificerad som farlig vid 
bedömning enligt 1272/2008. 

Mer information För fullständig lista av H-fraser se avsnitt 16. 

Märkningsuppgifter  

Faropiktogram Ej tillämpligt  
Signalord  Ej tillämpligt 
Faroangivelse Ej tillämpligt 
Annan märkning EUH210 Säkerhetsdatablad finns på begäran. 

 

Företag 
Adress 

LIMGRO AB  
Slakthusvägen 7  
60228 NORRKÖPING 

Telefonnummer 011–105075 

E-post info@limgro.se 
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Andra faror 
Frekvent ihållande kontakt med huden kan orsaka hudirritation  

 Sammansättning/information om beståndsdelar 

Produkten är en blandning.   

Angivande av ingående ämnen enligt CLP 1272/2008/EG 

Kemiskt namn CAS-nr EG-nr REACH-Regnr Halt % 
(vikt) 

Klassificering 

α, α-dimethylbenzyl 
hydroperoxide 
 

80-15-9 201-254-7 
 

617-002-00-8 
 

<1 Org.Perox E H242 
Acute Tox 4 H302, 
H312 
Skin-Corr.1B 
H314 
Acute TOX3 H331 
STOT RE2 H373 
Aquatic Chromic2 
H411 

Produkten innehåller inga märkespliktiga ämnen i sådana koncentrationer 
att dessa behöver deklareras. Observera att tabellen visar kända faror för 
ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras när de blandas 
eller späds ut. 

 Åtgärder vid första hjälpen  

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

Vid inandning Frisk luft och vila. Kvarstår symptom uppsök läkare.   

Vid hudkontakt Om obehag uppstår, skölj omedelbart med vatten. Om 
hudirritation kvarstår, kontakta läkare. 

Vid ögonkontakt Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Avlägsna 
kontaktlinser om möjligt. Fortsätt skölja. Om irritation 
kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist. 

Vid förtäring Kontakta läkare omedelbart. 

Övrig information: Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare. 

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
Ingen information tillgänglig. 

Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild 
behandling som eventuellt krävs  
Behandla symptomatiskt. Vid läkarvård visa, om möjligt, märkningsetikett 
eller detta säkerhetsdatablad. 
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 Brandbekämpningsåtgärder  

Släckmedel 

Lämpliga släckmedel Skum, torrt pulver, vattenstråle, koldioxid.  

Olämpliga släckmedel Stark vattenstråle. 

Särskilda faror som ämnet eller 
blandningen kan medföra 

Risk för bildning av giftiga pyrolysprodukter. 

Råd till brandbekämpningspersonal 
Använd flamsäkra heltäckande kläder och andningsapparater. 
Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen. 
  

 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid 
nödsituationer 
Avlägsna personer utan skyddsutrustning från spillområdet tills sanering 
har genomförts. Ventilera spillområdet efter sanering. Använd 
rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Observera halkrisk vid 
läckage/spill.  

Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp till mark, vatten och avlopp. Om sats spills ut, markera 
platsen.  

Metod och material för inneslutning och sanering 

Samla upp med absorbent. Destrueras enligt lokala föreskrifter.  

Hänvisning till andra avsnitt 
För information om säker hantering se avsnitt 7.  
För information om lämplig skyddsutrustning, se avsnitt 8. 
För information som avfallshantering se avsnitt 13. 

  

 Hantering och lagring 

Försiktighetsmått för säker hantering 
Använd enbart i väl ventilerad lokal. 
Tvätta händerna efter hantering av produkten.  
Använd skyddskräm för hud.  
Ta av samt tvätta kontaminerade kläder. 
 
Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Förvaras enbart i orginalförpackning 
Använd ej metallförpackning 
Förvaras torrt och svalt (+5°C - +25°C) 
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Specifik slutanvändning 
Denna produkt är inte rekommenderad för användning där den applicerade 
ytan kommer i kontakt med rent syre eller ånga. 

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

Kontrollparametrar 
Samtliga ingredienser (se avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden enligt 
AFS 2018:1.  

Begränsningar av exponeringen 
För förebyggande av risker i arbetet behöver ingen speciell hänsyn tas till 
denna produkt utöver de allmänna krav som följer av EU-direktiv 89/391 
samt nationell arbetsmiljölagstiftning. 

Lämpliga tekniska skyddsåtgärder Vid otillräcklig ventilation skall arbete ske under extra 
utsug t.ex. punktutsug eller i  
dragskåp.  
 

Ögonskydd/ansiktsskydd Ögonskydd (EN 166:2001) bör användas vid risk för 
direktkontakt eller stänk.  

Handskydd Rekommendera. användning av >0,4 mm: Viton, >480 min 
(EN 374–1/2/3). Observera att andra skydd kan användas. 

Hudskydd Skyddskläder. 
 

Annat skydd Använd skyddskläder speciellt utvalda med hänsyn till 
arbetsplatsen samt vilken koncentration och volym som 
hanteras.   
 

Andningsskydd Inga speciella åtgärder nödvändiga vid normal hantering 
och användning 
 

Begränsning av miljöexponering 

 

För begränsning av miljöexponering, se Avsnitt 12. 
Förhindra utsläpp till luft, vatten och mark.  
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 Fysikaliska och kemiska egenskaper  

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd Flytande 

Färg Blå 

Lukt karakteristisk 

Smältpunkt/fryspunkt Ingen data tillgänglig 

Kokpunkt eller initial kokpunkt och 
kokpunktsintervall 

Ingen data tillgänglig  

Brandfarlighet Ingen data tillgänglig 

Nedre och övre explosionsgräns Ej tillämplig  

Flampunkt >93 

Självantändningstemperatur Ingen data tillgänglig 

Sönderdelningstemperatur Ingen data tillgänglig 

pH- värde Ej tillämplig 

Kinematisk viskositet (viskositet) Se produktinformation 

Löslighet Praktiskt taget olöslig 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten 
(loggvärde) 

Ingen data tillgänlig 

Ångtryck Ej fastställt  

Densitet och/eller relativ densitet 1,05 (20 °C /68,0 °F) 

Relativ ångdensitet Ingen data tillgänglig 

Partikelegenskaper Ingen data tillgänglig 

Lukttrösket Ingen data tillgänglig 

Avdunstningshastighet Ingen data tillgänglig 

Oxiderande egenskaper No 

Övrig information 
Ingen ytterligare information finns tillgänglig  

 Stabilitet och reaktivitet 

Reaktivitet 
Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner 
under normala hanterings- och användningsförhållanden. 

Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser. 

Risken för farliga reaktioner 
Reaktioner med syror, alkalier och oxidationsmedel.  
Reaktioner med reduktionsmedel. 

Förhållanden som ska undvikas 
Hög värme. 

Oförenliga material 
Reaktioner med syror, alkalier och oxidationsmedel. 
Reaktioner med reduktionsmedel. 
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Farliga sönderdelningsprodukter  
Inga kända farliga sönderdelningsprodukter.  

 Toxikologisk information 

Information om faroklasserna enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 
 
Akut toxicitet Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 

klassificeringskriterierna.  

 

Ingående ämne Värdetyp Värde Exponeringstid 

α, α-dimethylbenzyl 
hydroperoxide 
80-5-9 
 

LD50, Oral, Råtta 382 mg/kg  - 

α, α-dimethylbenzyl 
hydroperoxide  
80-15-9 
 
 

LC50, Inhalation, 
Råtta 

220 ppm  4h  

 
Frätande/irriterade på huden Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 

klassificeringskriterierna. 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation Lätt irriterande effekt. 

Luftvägs-/hudsensibilisering Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna.  
 

Multigeniet i könsceller Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna.  
 

Cancerogenitet Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna.  
 

Reproduktionstoxicitet Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna.  
 

Specifik organtoxicitet- enstaka 
exponering 
 

Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna.  

Specifik organtoxicitet- upprepad 
exponering 
 

Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna. 

Fara vid aspiration Baserat på tillgänglig information uppfylls inte 
klassificeringskriterierna. 
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Information om andra faror 
Ingen ytterligare information finns tillgänglig. 

 Ekologisk information. 

Toxicitet 

Ingående ämne Värdetype Värde Exponeringsti
d 

α, α-dimethylbenzyl 
hydroperoxide 
80-5-9 
 

LC50, Oncorhynchus mykiss 3,9 mg/l 96h 

α, α-dimethylbenzyl 
hydroperoxide 
80-5-9 
 

EC50, Daphnia magna 7 mg/l 24h 

 

Persistens och nedbrytbarhet 
Ej fastställt  

Bioackumuleringsförmåga 
Denna produkt förväntas inte ackumulera i naturen.  

Rörlighet i jord 
Ingen data tillgänglig. 

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Det finns inga uppgifter om produkten innehåller PBT- eller vPvB-ämnen.  

Andra skadliga effekter 
Förhindra utsläpp till miljön. 
Produkten är olöslig i vatten. 

 Avfallshantering. 

Avfallsbehandlingsmetoder 
Avfallsmaterial c det är inte möjligt att fastställa en avfallskod för denna 
produkt i enlighet med European Waste Catalouge (EWC) eftersom det 
bara är möjligt att klassificera det efter hur det är av kunden. 

Avfallshantering för produkten 
 
Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning 
i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten. 
Rekommenderad avfallsnummer (080410). 
 

Hantering av förorenade 
förpackningar  

Förorenad förpackning ska kasseras som produktavfall 
Rekommenderad avfallsnummer (150102, 150104).  



SÄKERHETSDATABLAD 8 (9) 
Datum 07.09.2021 Revision 1  

Utfärdat enligt 1907/2006 bilaga II 2015/830 och 1272/2008  

  
 

SDB LIMGRO G 685 Artnr.G68550  

 
 

 Transport information 

UN-nummer eller id-nummer Ej tillämplig 

Officiell transportbenämning Ej tillämplig  

Faroklass för transport Ej tillämplig  

Förpackningsgrupp Ej tillämplig  

Miljöfaror Ej tillämplig  

Särskilda skyddsåtgärder Ej tillämplig 

Övrig transport information Ej tillämplig 

 Gällande föreskrifter  

Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller 
säkerhet, hälsa och miljö  
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 om 
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
(Reach) och inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, och 
förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning 
av ämnen och blandningar (CLP). 
 
Föreskrifter om transport 
ADR (2019); IMDG-code (2019,39.Amdt.); IATA-DGR (2019). 

Kemikaliesäkerhetsbedömning. 
Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har 
ännu ej utförts. 

 Annan information 

Faroangivelser enligt CLP 1272/2008/EG  
H411  Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter 
H314  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon 
H373  Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering 
H302  Skadligt vid förtäring 
H312  Skadligt vid hudkontakt 
H331  Giftigt vid inandning 
H242  Brandfarligt vid uppvärmning 
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Förklaring till förkortningar 

M-faktor Multiplikationsfaktor som används vid beräkningar för ämnen 
som är farliga för vattenmiljön 

PBT Persistenta, bioackumulerande och toxiska 
vPvB Mycket persistenta och mycket bioackumulerande 
NGV Nivågränsvärde 
KGV Korttidsgränsvärde 
DNEL Härledd noll-effektnivå (Derived No Effect Level) 
PNEC Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt 
bw Kroppsvikt (body weight) 
ATE Uppskattad akut toxicitet 
BCF Biokoncentrationsfaktor 
Pow Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten 
UN United Nations 
IMO International Maritime Organisation 

Ändringar i säkerhetsdatabladet 
Första utgåva 
 


