
Sida: 1/7
Säkerhetsdata

enligt 1907/2006 / EG, artikel 31
Utskriftsdatum: 10.11.2020 Versionsnummer 6 Omarbetning: 10.11.2020

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet / blandningen och av företaget / 
företaget

· 1.1 Produktbeteckning

· Produktnamn: Abel Rapid One Step 234
· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
· Användning av ämnet / preparatet Slipande och polerande produkt

· 1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet
· Producent / leverantör:

* AVSNITT 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 Märk element
· Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 ingenting
· Faropiktogram ingenting
· Signalord ingenting
· Faroangivelser ingenting
· Ytterligare indikationer:

Innehåller 1,2-bensisotiazol-3 (2H) -on, blandning av: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [nr. EC 247-500-7]; 2-
metyl-2H-isotiazol-3-on [nr. CE 220-239-6] (3: 1). Kan ge en allergisk reaktion.
Säkerhetsdatablad finns på begäran.

· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB -bedömning
· PBT: Inte tillämpbar.
· vPvB: Inte tillämpbar.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar
· 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
· Beskrivning: Blandning: består av de ämnen som anges nedan.
· Farliga komponenter:

CAS: 8042-47-5
EINECS: 232-455-8
Reg.nr.: 01-2119487078-27

Vit mineralolja, petroleum
~ Asp. Tox. 1, H304

10-25%
d

EG-nummer: 934-954-2 Kolväten C13-C16, n-alkaner, isoalkaner, cykliska,
Reg.nr.: 01-2119826592-36-xxxx <0,03% aromater

≥0-≤10%

~ Asp. Tox. 1, H304d
(fortsätter på sidan 2)
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(fortsätter från sida 1)
EG-nummer: 920-107-4
Reg.nr.: 01-2119453414-43

Kolväten, C12-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% 
aromater

≥0-≤10%

~ Asp. Tox. 1, H304d
EG-nummer: 917-488-4
Reg.nr.: 01-2119485032-45

Kolväten, C13-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% 
aromater

≥0-≤10%

~ Asp. Tox. 1, H304d
· Ytterligare indikationer: För ordalydelsen i de angivna riskfraserna, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmänna kommentarer: Inga särskilda åtgärder krävs.
· Efter inandning: Tillför frisk luft, kontakta läkare vid klagomål.
· Efter hudkontakt:

Tvätta genast med tvål och vatten och skölj väl.
Sök hudvård om hudirritationen kvarstår.

· Efter kontakt med ögonen:
Skölj ögonen i flera minuter under rinnande vatten, håll ögonlocken vidsträckta. Kontakta läkare om 
symtomen kvarstår.

· Efter förtäring:
Skölj munnen och drick mycket vatten.
Kontakta läkare om symtomen kvarstår.

· 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

· 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som krävs
Behandla patienten symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
· 5.1 Släckmedel
· Släckmedel: Vattenspray, skum, torrt pulver eller koldioxid.
· Släckmedel rekommenderas inte av säkerhetsskäl: Vattenstråle med högt flöde
· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kväveoxid (NOx)
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

· 5.3 Råd till brandmän
· Särskild säkerhetsutrustning:

Använd fristående andningsapparat. Använd fullständiga 
skyddskläder.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Håll onödig personal borta. Sörj för tillräcklig ventilation. Använd personligt skydd som rekommenderas i 
avsnitt 8.

· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Släpp inte ut i avlopp, ytvatten och grundvattenbord.

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:
Samla upp vätskorna med en absorberande produkt (sand, kiselgur, syranutraliseringsmedel, 
universalbindemedel, sågspån).

(fortsätter på sidan 3)
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(fortsätter från sida 2)
· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information om säker hantering finns i kapitel 7.
För information om personlig skyddsutrustning, se kapitel 8. För information om avfallshantering, se 
kapitel 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
· 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Inga särskilda åtgärder behövs vid korrekt användning.
· Skydd mot bränder och explosioner: Inga särskilda åtgärder krävs.

· 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuell inkompatibilitet
· Lagring:
· Krav för förvaringsrum och kärl:

Förvaras på ett väl ventilerat ställe. Förvaringstemperatur: 5 ° C och 30 ° C.
· Anmärkningar om lagring i en gemensam lagringsanläggning: Inte nödvändigt.
· Annan information om lagringsvillkor: Ingen.
· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd
· Ytterligare information om layouten för de tekniska installationerna:

Se punkt 7 utan ytterligare upplysningar.

· 8.1 Kontrollparametrar
· Komponenter med tröskelvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen: 

CAS: 1344-28-1 aluminiumoxid
VLEP Långsiktigt värde: 10 mg / m³

· Ytterligare anmärkningar:
Detta dokument är baserat på de listor som gällde vid tidpunkten för utarbetandet.

· 8.2 Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna skydd och hygienåtgärder:

Följ de vanliga säkerhetsåtgärderna för användning av kemikalier.
· Andningsskydd: Inte nödvändigt om rummet har god ventilation.
· Handskydd:

Normalt kommer vi inte i direkt kontakt med produkten under användning. Skyddshandskar ska inte 
användas om det finns risk för att skyddshandsken fastnar i roterande eller linjära maskindelar.

Rekommendation för kortvarig exponering: Använd kemikalieresistenta handskar.
· Handskmaterial

Nitrilgummi
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,45 mm
Valet av lämpliga handskar beror inte bara på materialet, utan också på ytterligare kvalitetsmärken.
som kan variera från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten representerar ett preparat som består av 
flera ämnen kan handskmaterialens motstånd inte beräknas i förväg och måste därför kontrolleras före 
användning.

· Handskmaterialets penetreringstid
≥ 480 min
Den exakta genombrottstiden måste tas fram av tillverkaren av skyddshandskarna och måste observeras.

· Ögonskydd: Skyddsglasögon
(fortsätter på sidan 4)

FR

1.2.2 Quick-FDS [19624-48790-04162-016922]-2021-09-22-13:33:11



Sida: 4/7
Säkerhetsdata

enligt 1907/2006 / EG, artikel 31
Utskriftsdatum: 10.11.2020 Versionsnummer 6 Omarbetning: 10.11.2020

Produktnamn: Abel Rapid One Step 234

(fortsätter från sida 3)
· Kroppsskydd: Skyddande arbetskläder

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmänna indikationer
· Aspekt:

Form:
Färg:

· Odör:
· Lukttröskel:

Slemmig
Olika, beroende på 
färgningskarakteristiken
Inte bestämd.

· pH -värde vid 20 ° C (68 ° F):

· Byte av stat

7-10

Smältpunkt / fryspunkt: Inte bestämd.
Initial kokpunkt och intervall
kokande:

· Flampunkt

· Brandfarlighet (fast, gas):

· Sönderfallstemperatur:

· Självantändningstemperatur:

· Explosiva egenskaper:

> 100 ° C (> 212 ° F)

> 100 ° C (> 212 ° F) 

Ej tillämpligt.

Inte bestämd.

Produkten antänds inte spontant. Produkten 

är inte explosiv.

· Explosionsgränser:
Lägre:
Överlägsen:

· Oxiderande egenskaper

Inte bestämd.
Inte bestämd.
Inte bestämd.

· Ångtryck vid 20 ° C (68 ° F): 23 hPa (17,3 mm Hg)

· Densitet vid 20 ° C (68 ° F):
· Relativ densitet
· Ång-densitet:
· Förångningshastighet:

1 g / cm³ (8,35 lbs / 
gal) Ej bestämd.
Inte bestämd.
Inte bestämd.

· Löslighet i / blandbarhet med 
vatten: Inte eller inte särskilt blandbart

· Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten: Inte bestämd.

· Viskositet:
Dynamisk:
Kinematik vid 40 ° C (104 ° F):

Inte bestämd.
> 20,5 mm² / s

· Lösningsmedelsinnehåll: 
VOC (CE)

· 9.2 Annan information
0,00%
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet Ingen under normala förhållanden.

(fortsätter på sidan 5)
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· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Ingen sönderdelning om den används enligt specifikationerna.
· 10.3 Risken för farliga reaktioner Ingen farlig reaktion känd.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
· 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderdelningsprodukter kända

AVSNITT 11: Toxikologisk information
· 11.1 Information om toxikologiska effekter
· akut förgiftning Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· LD / LC50-värden som är relevanta för klassificeringen: 

CAS: 8042-47-5 Vit mineralolja, petroleum
Oral LD50> 5000 mg / kg (råtta) Dermal 
LD50> 2000 mg / kg (kanin)

· Primär irriterande effekt:
· Frätande / irriterande på huden

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Allvarlig ögonskada / ögonirritation

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Sensibilisering av andningsorganen eller huden

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· CMR -effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska)
· Mutagenitet i könsceller

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Cancerframkallande

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Reproduktionstoxicitet

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.
· Fara vid aspiration

Baserat på tillgängliga data uppfylls inte klassificeringskriterierna.

AVSNITT 12: Ekologisk information
· 12.1 Toxicitet
· Akvatisk toxicitet:

CAS: 8042-47-5 Vit mineralolja, petroleum
LC50 / 96h> 1.000 mg / l (Leuciscus idus)
Kolväten C13-C16, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <0,03% aromater
EC50 (3h)> 100 mg / l (mikroorganism) 
EL50 (72h)> 10.000 mg / l (al)
LL50 (24h)> 3.193 mg / l (Invertebraten, aquatisch) 
LL50 (96h)> 1.028 mg / l (fi)

(fortsätter på sidan 6)
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Kolväten, C13-C15, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater
EC50 (3h)> 100 mg / l (mikroorganism) 
EL50 (72h)> 10.000 mg / l (al)
LL50 (24h)> 3.193 mg / l (Invertebraten, aquatisch) 
LL50 (96h)> 1.028 mg / l (fi)

· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
· 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
· 12.4 Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.
· Andra ekologiska indikationer:
· Allmänna indikationer:

Vattenförorening kategori 1 (D) (Självutvärdering): lätt förorenande
Låt inte produkten, ospädd eller i stora mängder, tränga in i vattennivån, vattnet eller rören.

· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB -bedömning
· PBT: Inte tillämpbar.
· vPvB: Inte tillämpbar.
· 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
· 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
· Rekommendation: Avfallshantering enligt officiella föreskrifter
· Avfallskod:

Avfallskoden bör fastställas i samråd med konsument, tillverkare och avfallshanterare.

· Orenad förpackning:
· Rekommendation:

Förpackningar som inte kan rengöras måste kasseras på samma sätt som produkten.

AVSNITT 14: Transportinformation
· 14.1 FN -nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA ingenting

· 14.2 Officiell transportbenämning
· ADR, ADN, IMDG, IATA

· 14.3 Transportfaroklass (er)

ingenting

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Klass ingenting

· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA ingenting

Inte tillämpbar.· 14.5 Miljöfaror:

· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för 
användaren Inte tillämpbar.

· 14.7 Bulktransport enligt bilaga
II i Marpol -konventionen och IBC -koden Inte tillämpbar.

(fortsätter på sidan 7)
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· "FN: s modellregler: ingenting

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
· 15.1 Säkerhets-, hälso- och miljöföreskrifter / lagstiftning som är specifik för ämnet eller 

blandningen
Förordning 1907/2006 / EG, REACH angående registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier.
Förordning 453/2010 / EU, REACH med ändringar.
Förordning 1272/2008 / EG, om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

· Direktiv 2012/18 / EU
· Betecknade farliga ämnen - SCHEMA I Ingen av komponenterna ingår.
· Direktiv 2011/65 / EU om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektrisk och 

elektronisk utrustning - bilaga II
Ingen av komponenterna ingår.

· 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information
Detaljerna i säkerhetsdatabladet gäller endast den beskrivna produkten och dess specifika användning. 
Dessa indikationer är baserade på vår nuvarande kunskap och är avsedda att informera användarna om de 
faror som är förknippade med användningen av produkten och om de förebyggande åtgärder som ska 
vidtas. De utgör ingen garanti för produktens egenskaper och kvalitet. Informationen i detta 
säkerhetsdatablad krävs enligt artikel 31 och bilaga II till EG -förordning № 1907/2006.

· Viktiga fraser
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

· Avdelning som upprättar det tekniska bladet: Institutionen för produktsäkerhet och miljö
· Akronymer och förkortningar:

ADR: Europeiskt avtal om transport av farligt gods på väg IMDG: International Maritime 
Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: 
European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division av American Chemical Society) VOC: 
Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent 
LD50: Dödlig dos, 50 procent
PBT: Persistent, bioackumulerande och giftig vPvB: 
mycket persistent och mycket bioackumulerande 
Asp. Tox. 1: Aspirationsrisk - Kategori 1

· * Data modifierad jämfört med föregående version
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