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SÄKERHETSDATABLAD
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Utfärdat 2016-02-10

Ersätter 2014-06-04

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Delta ECP
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds 
från
Identifierade användningar Vaxliknande skydd för bil, mc, båt, husvagn och tältförster

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag KombiDelta AB 

Teknikvägen 3

24534  STAFFANSTORP

Telefon 046 - 460 11 10

E-post info@kombidelta.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt 1272/2008

Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

2.2 Märkningsuppgifter 
Farosymbol Ej tillämpligt 
R-fraser Ej tillämpligt 

S-fraser Ej tillämpligt

2.3 Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-bedömnigen

PBT: Ej användbar

vPvB: Ej användbar

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
Denna produkt består av en homogen vattenlösning.

3.2 Blandningar

Blandningen bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser (lösning i vatten)

KOLVÄTEN, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska <2% aromater
CAS nr 64742-47-8
EG nr 926-141-6

Asp. Tox. 1, H304 2,5-10%

BENZISOTHIAZOL,METHYLISOTHIAZOLIN  
CAS nr - < 5%

Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16.

http://www.giftinformationscentralen.se/
mailto:info@kombidelta.se


AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generellt

Inga speciella åtgärder krävs.

Vid inandning

Frisk luft, kontakta läkare vid besvär.

Vid kontakt med ögonen

Spola ögat med rinnande vatten I 15 minuter med ögonlocken öppen. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Vid hudkontakt

Normal tvättning av huden anses som tillräckligt.

Vid förtäring

Framkalla EJ kräkning. Ge ingen dricka. Kontakta omedelbart läkare. Om kräkning uppstår spontant, håll 
huvudet under höftnivå för att undvika aspiration.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ingen ytterligare information finns till förfogande. På grund av aspiration, magpumpning endast under endoktrakeal 
intubation. Behandla symptomatiskt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
 Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel

CO2, släckpulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstrål eller skum. 

Olämpliga släckningsmedel: Vatten med full stråle

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten är inte brandfarlig. Termisk sönderdelning kan frigöra gaser och ångor

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Vid brand använd friskluftsmask. Se avsnitt 8. Kyl ner utsatta behållare med vatten.

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

Krävs inte
6.2 Miljöskyddsåtgärder

Släpp inte ut i avlopp/ytvatten/grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån). 

Omhändertag förorenat material som avfall enligt punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information om säker hantering se kapitel 7. Information om  personlig skyddsutrustning finns I kapitel 8. Information om 
avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantera I enlighet med god yrkeshygien och  säkerhetspraxis.

-Information om brand- och expolisionsskydd: Beakta allmänna regler för industriell brandskydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring: Lagra I väl tillslutna behållare på en  sval, torr plats.

-Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.

-En sammanlagring: Krävs inte.

-Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: Inga

-Lagringsklass: 

-Tekniska instruktioner (luft):-

7.3 Specifik slutanvändning
Ej relevant.



AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar

8.1.1 Nationella gränsvärden, Sverige

KOLVÄTEN C11-C14, n-alkaner, iso-alkaner, cykliska föreningar, <2% aromater

KTV Korttidsvärde: 600 mg/m3 
     

 NGV 300 mg/m
3

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning: 

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

borta från livsmedel, drycker och foder. Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före raster och efter arbetets
slut. Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning av ångor och sprutdimma. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

a) Utseende Form: vätska, färglös

b) Lukt Svag lukt

c) Lukttröskel Ej tillämligt

d) pH-värde Ca 7

e) Smältpunkt Ej tillämpligt

f) Initial kokpunkt och kokpunktsintervall Ca 100 ºC

g) Flampunkt Ej tillämpligt.  Produkten är inte brandfarlig eller explosiov.

h) Brandfarlighet Ej tillämpligt

i) Tändtemperatur Ej tillmäpligt

j) Sönderdelningstemperatur Ej tillämpligt

k) Självantändbarhet Produkten är ej självantändande

l) Explosionsfara Produkten är ej explosionsfarlig

m) Explosionsgränser Nedre: Ej bestämd, Övre: Ej bestämd

n) Ångtryck vid 20 ºC Ca 23hPa

o) Densitet vid 20 ºC 0,98 g/cm³

p) Relativ densitet Ej bestämd

q) Ångdensitet Ej fastställd

r) Förångningshastighet Ej bestämd

s)Löslighet I / blandbarhet med vatten Fullständigt blandbar

t) Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten) Ej bestämd

u) Viskositet Dynamisk: Ej bestämd



Kinematisk: Ej bestämd

9.2 Annan information

Inga uppgifter tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet

Ej angivet

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ej angivet

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik frost.

10.5 Oförenliga material

Starka oxidationsmedel

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga vid normala förhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet:

Primär retningseffekt:

På huden: Ingen irritationsrisk

På ögat: Ingen retande effekt

Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.

Ytterligare toxikologiska hänvisningar: Produkten är ej märkningspliktig. 

AVSNITT 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 Rörligheten i jord

Ingen ytterligare information finns till förfogande.

Ytterligare Ekologisk information: 

Allmänna hänvisningar: Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering) 

12.5 Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen

PBT: Ej användbar

vPvB: Ej användbar

12.6 Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallshantering för produkten

Produkten får inte kastas tillsammans med hushållsavfall. Inte i tömmas i avloppsnätet.  

Produkten omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2011:927). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.
Utsläpp till miljön bör förhindras. Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller 



hämtas av lokala entreprenörer under förutsättning att alla risker eliminerats.   Produkten är inte klassad som 
farligt avfall. Beakta även lokala regler för avfallshantering. 

Återvinning av produkten
Denna produkt återvinns normalt inte.

AVSNITT 14: Transportinformation
Denna produkt förväntas endast transporteras på väg eller järnväg och är därför endast bedömd enligt regelverken ADR/RID. 

Skulle annat transportsätt bli aktuellt, kontakta utgivaren av detta säkerhetsdatablad.

14.1 UN-nummer

Ej klassat som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Ej tillämpligt

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämpligt

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Ej tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

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

AVSNITT 16: Annan information
16 Upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen

Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner

     Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet

Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3
          Asp. Tox. 1     Fara vid aspiration (kategori 1)

Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 14

ADR  Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

RID   Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg

IMDG Internationel maritim code för farligt gods
 Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser

Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3

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

     


