
ö

Skydds- och varuinformationsblad 
 
 

1. Namnet på produkten och företaget 
 
 Namnet på produkten Aercell A-7 
 
 Leverantör  Aercrete 

 Tallvägen 23 
 S-564 35 Bankeryd, Sweden 

 
 Tel: +46 (0)36-37 88 40 
 Fax: +46 (0)36-37 16 02 
 E-mail: info@aercrete.se 

 
 Telefon vid olycksfall +46 (0)36-37 88 40 
 
 

2. Farliga egenskaper 
 
 Betydelsefulla risker  Risk för allvarlig ögonskada. Irriterar huden. 
 
 

3. Sammansättning/ämnenas klassificering 
 
Kemisk namn CAS-nr Konc % Symboler R-fraser 
 
Vatten 7732-18-5 25-50 --- --- 
Dietylenglykolmonobytyleter 112-34-5 5-25 Xi 36 
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 2634-33-5 0,0495 Xn N 22, 38, 41, 43, 50 
Patentskyddad blandning av --- 5-30 Xi 38, 41 
 syntetiska detergenter 
 
Teckenförklaring: Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, N=Miljöfarlig. 
 
 

4. Första hjälpen 
 
 Inandning  Frisk luft. Kontakta läkare om besvär uppstår. 
 
 Hudkontakt Skölj med vatten. Kontakta läkare om irritation 

kvarstår. 
 
 Stänk i ögonen Skölj genast med ljummet vatten med ögonlocken 

brett isär under flera minuter. Om symptom 
uppträder kontakta läkare. 

 
 Förtäring Drick rikligt med vatten. FRAMKALLA EJ 

KRÄKNING. Kontakta läkare för rådgivning. 
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5. Åtgärder vid brand 
 
 Släckmedel  Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande  
    brand. 
 
 Brand- och explosionsrisker Ej brandfarlig. Ingående komponenter underhåller 

förbränning. 
 
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
  
 Åtgärder för undvikande av personskador - Håll obehöriga på avstånd. 
 
 Säkerhetsåtgärder för skydd Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. 
 av yttre miljön Kontakta räddningstjänsten vid större utsläpp. 
 
 Åtgärder för rengöring Absorbera med vermikulit, torr sand eller jord och 
  samla upp i behållare. Eftersanera med vatten. 
 
 

7. Hantering och lagring 
 
 Lagring  Lagras i sluten behållare, svalt men frostfritt. 
    Fryst produkt kan tinas långsamt. 
 
 Förpackningsmaterial Plast 
 
 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
 Förebyggande åtgärder Nöddusch och ögondusch bör finnas på 

arbetsplatsen. 
 
 Andningsskydd Andningsskydd behövs normalt inte. 
 Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon. 
 Handskydd Skyddshandskar (neopren). 
 Hudskydd Använd lämpliga skyddskläder efter behov. 
  Gummistövlar. 
 
 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
 Form   Vätska, skummande. 
 
 Färg   Svagt gultonad. 
 
 Lukt   Svag kemikaliedoft. 
 Löslighet  Löslig i vatten. 
 pH   8-9 i koncentrat. 
 
 Kokpunkt  100°C 
 
 Stelningspunkt  -1°C 
 
 Densitet  Ca 1030 kg/kbm. 
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10. Stabilitet och reaktivitet 
 
 Stabilitet  Undvik extremt höga temperaturer. 
 
 Reagerar med Undvik alkalier, starka syror och värme. Undvik 
  kontakt med oxidationsmedel. 
 
 Farliga omvandlingsprodukter Vid termisk sönderdelning kan svaveldioxid och 
  kväveoxider bildas. 
 
 

11. Toxikologisk information 
 
 Inandning  Dimma av lösningar kan verka irriterande i näsa 
    och svalg. 
 
 Hudkontakt  Irriterande. 
 
 Kontakt med ögonen  Risk för allvarlig ögonskada. 
 
 Förtäring  Större mängder kan ge illamående och obehag. 
 
 

12. Ekotoxikolgisk information 
 
  Nedbrytbarhet  Lättnedbrytbar. 
 
 

13. Avfallshantering 
 
 Generellt  Destruera enligt lokala föreskrifter. Tömda och väl 
    rengjorda förpackningar kan återvinnas eller 
    brännas. 
 
 

14. Transportinformation 
 
 Övriga relevanta upplysningar. Inte farligt gods enligt ADR/RID/IMDG 
 
 

15. Gällande föreskrifter 
 
 Risksymbol 

    Irriterande 
 
 R-fraser R38 41, Irriterar huden. Risk för allvarliga ögonskador. 
 
 S-fras(er) S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket 

vatten och kontakta läkare. S28 Vid kontakt med huden tvätta 
genast med mycket vatten. S37/39 Använd lämpliga skydds- 

   handskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. 
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16. ANNAN INFORMATION 
 

Förteckning över relevanta  R41 Risk för allvarliga ögonskador. 
R-fraser R38 Irriterar huden 
 
 
Uppgifterna i denna varuinformation bygger till stor del på uppgifter från 
tillverkarna. Informationen är baserad på våra nuvarande kunskaper och är endast 
avsedd att användas för att beskriva produktens egenskaper med avseende på 
hälsa, säkerhet och miljö. Informationen ska inte betraktas som en specifikation 
eller som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. Mottagare av vår 
produkt ansvarar för iakttagande av gällande lagar och föreskrifter. 


