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 LUBE SAFE 

 

 

1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 

1.1. Produktbeteckning 
Handelsnamn: Lube Safe 

Art.nr:  77-30035 

 

1.2. Relevanta identifierade användningar av produkten 
Använd.område:  Livsmedelsgodkänt smörjfett 

 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 
Företagsnamn: P & P Technology AB 

Adress:  Idrottsgatan 6 

Postadress:  333 31  SMÅLANDSSTENAR  

Land:   Sverige 

Telefon:  0371-380 77 

Telefax:  0371-380 88 

E-post:  info@p-p.se 

Hemsida:  www.p-p.se 

Utfärdare:  Kicki Spång* 

Ansvarig:  Orvar P.Hermansson 

Nödnummer:  Giftinformationscentralen: 112 – begär Giftinformation 

 

2. FARLIGA EGENSKAPER 

 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008  

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen. 

 

2.2 Märkningsuppgifter 
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008  

Utgår. 

 

Faropiktogram  

Utgår. 

 

Signalord  

Utgår. 

 

Faroangivelser  

Utgår. 

 

2.3 Andra faror 
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
PBT: Ej användbar. 

vPvB: Ej användbar. 

 

3. SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 

 

3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar 
Beskrivning: 
Blandning av ämnen som inte omfattas av märkning enligt CLP och / eller ämnen som är föremål för märkning 

med ett innehåll under gränsen för vederlag enligt CLP. 

 

Farliga ingredienser 

Utgår. 

mailto:info@p-p.se
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4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Vid inandning 

Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare. 

 

Vid kontakt med huden 

Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant. 

 

Vid kontakt med ögonen 
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.  

Om besvär kvarstår, kontakta läkare. 

 

Vid förtäring 

Om besvär kvarstår, kontakta läkare. 

 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda  
Mag- och tarmbesvär. 

 

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 

krävs  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER         

 

5.1 Släckmedel 

 
Lämpliga släckningsmedel 
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle.  

Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum. 

 

Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl 

Vatten med full stråle. 

 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Kyl ner utsatta behållare med spridd vattenstråle från ett säkert avstånd.  

Undvik att inandas explosions- och brandgaser. 

 

Speciell skyddsutrustning 

Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften. 

 

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill. 

 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas. Förhindra 

produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten. 

 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Omhänderta det uppsugna materialet på ett föreskrivet sätt. 

 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt  
Inga farliga ämnen frigörs. 

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
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Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13. 

 

7. HANTERING OCH LAGRING 

 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering  
Inga speciella åtgärder krävs. 

Lagra svalt och torrt i väl tillslutet emballage. 

 

Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd 

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning. 

 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

 
Lagring 

-  

 

Krav på lagerutrymmen och behållare 

Förvaras svalt. 

 

Hänvisningar beträffande sammanlagring 

Erfordras ej. 

 

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren 

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage. 

 

Lagringsklass 

10-13 

 

7.3 Specifik slutanvändning  
Se produktbladet ! 

 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 

 

8.1 Kontrollparametrar 

 
Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas 

- 
 

Ytterligare hänvisningar 

De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt. 

 

8.2 Begränsning av exponeringen 
 

Personlig skyddsutrustning 

- 

 

Allmänna skydds- och hygienåtgärder 
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.  

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel. 

Tvätta händerna före raster och efter arbetet. 

 

Andningsskydd 

Andningsskydd endast vid aerosolbildning eller bildning av dimma. 

 

Handskydd 
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation. 

Rekommendation: Kemiskt resistenta skyddshandskar (EN 374) 
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Handskmaterial  

Nitrilkautschuk. Neopren. 

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från 

en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses 

och måste därför kontrolleras före användningen. 

 

Handskmaterialets penetreringstid  

Permeationsvärde: nivå 6 ≥ 480 

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas. 

 

Kompletterande anmärkning 

Specifikationerna är baserade på tester, litteraturuppgifter och information om handsktillverkare, eller härrör från 

studier av liknande ämnen. Det bör noteras att den praktiska användningen av en Kemisk Skydd hand sko kan 

vara mycket kortare än penetrationstid fastställs genom tester i praktiken på grund av alla påverkande faktorer 

(t.ex. temperatur). På grund av stor mångfald, instruktioner, måste följas av tillverkaren. 

 

Ögonskydd 
Rekommendation: Använd skyddsglasögon (enligt EN 166:2001). 

 

Kroppsskydd 

Ogenomtränglig skyddsdräkt. 

Rekommenderade halkfria skor. 
 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Allmänna uppgifter 

Produktens form:   Trögflytande Explosionsgränser: Ej bestämd 

Färg: Färglös Explosionsfara: Ej bestämd  

Lukt:  Karaktäristisk Densitet vid 20oC: Ej bestämd 
Lukttröskel: Ej bestämd Relativ densitet: Ej bestämd 

pH-värde: Ej användbar Löslighet i vatten: Olöslig.   

Smältpunkt: Ej bestämd Fördelningskoefficient: Ej bestämd 

Kokpunkt: Ej bestämd Ångtryck vid 20oC: <0,1 hPa 

Flampunkt: Ej användbar Ångdensitet: Ej användbar 

Tändtemperatur: Ej bestämd Viskositet: Ej bestämd 

Sönderdelningstemp: Ej bestämd VOC (EG): Ej bestämd 

Självantändningstemp.: Ej självantändande Lösningsmedelhalt i  

  vatten: 0,2%  

 

9.2 Annan information 
Inga uppgifter tillgängliga. 

 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

 

10.1 Reaktivitet  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

10.2 Kemisk stabilitet 
Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas 

Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning. 

 

10.3 Risken för farliga reaktioner  
Inga farliga reaktioner kända. 

 

10.4 Förhållanden som ska undvikas  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 
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10.5 Oförenliga material 
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Inga farliga sönderfallsprodukter kända. 

 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 

Akut toxicitet 

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

 

Frätande/irriterande på huden 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 

 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 

 

Luftvägs-/hudsensibilisering 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 

 

CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper) 
- 

 

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

 

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

 

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

 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
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. 
 

12. EKOLOGISK INFORMATION 

 

12.1 Toxicitet 
 

Akvatisk toxicitet 

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

12.3 Bioackumuleringsförmåga  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

12.4 Rörlighet i jord  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 
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Allmänna hänvisningar 

Skadlig för vattenorganismer. 

Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening. 

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder. 

 

 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
PBT: Ej användbar. 

vPvB: Ej användbar. 

 

12.6 Andra skadliga effekter  

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

 

13. AVFALLSHANTERING 

 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 

Rekommendation 

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet. 

 

Ej rengjorda förpackningar 

- 
 

Rekommendation 

Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter. 

 

14. TRANSPORTINFORMATION 

 

14.1 UN-nummer     
ADR, IMDG, IATA  - 

 

14.2 Officiell transportbenämning 
ADR - 

IMDG  - 

IATA - 

 

14.3 Faroklass för transport 
ADR - 

IMDG  - 

IATA - 

 

14.4 Förpackningsgrupp 
ADR, IMGD, IATA - 

 

14.5 Miljöfaror 
Marine Pollutant: Nej 

 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
Ej användbar.  

 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL, 73/78 och IBC-koden 
Ej användbar.  
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15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

 

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

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008: Utgår. 

Faropiktogram: Utgår. 

Signalord: Utgår. 

Faroangivelser: Utgår. 

Direktiv 2012/18/EU 

Namngivna farliga ämnen – Bilaga 1: Inga beståndsdelar är listade. 

 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:  

En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts. 

 

16. ANNAN INFORMATION 

 
Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i avsnitt 3. 
Ej tillämpbart. 

 

Förkortningar och akronymer: 
ADR  Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement 

  concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 

IMDG  International Maritime Code for Dangerous Goods 

IATA  International Air Transport Association 

GHS  Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 

EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 

ELINCS European List of Notified Chemical Substances 

CAS  Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 

PBT  Persistent, Bioaccumulative and Toxic 

vPvB  very Persistent and very Bioaccumulative 

 

 

Ändringar från föregående version: Allmän genomgående uppdatering. 

 

 

 

Uppgifterna i detta blad anses som korrekta enligt dagens kunskaper och erfarenhet men någon försäkran kan 

inte lämnas att informationen är fullständig. Det är därför i användarens eget intresse att klargöra om 

informationen är tillräcklig för det ändamål för vilket produkten ska användas. 

 


