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  Artikel Nummer   
  61203671-58 

 
400g 
 

 

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 
 

Handelsnamn: Leverantör: Tillverkare 
 

Texaco Cygnus CSC EP2 Alfa Laval Tumba AB LC Glad 
 

 Hans Stahles väg 2َ625 Vallenbæk 
 

Produkttyp: 147 80 Tumba Danmark 
 

Fett, livsmedelsgodkänt Tel: 08 5306 5000  
 

 Fax: 08 5306 5259 
 

 

 

e-mail:     sds.question@alfalaval.com 
 

Nödnummer: 020 99 60 00 
 

2. Farliga egenskaper 
 

Produkten är ej klassificerad enligt gällande EU-lagstiftning. 
Produkten kan orsaka irritation i luftvägarna eller andra lugnproblem efter ihållande eller ofta upprepad 
användning om rekommenderade hygieniska gränsvärden överskrids. Symptom på irritation i luftvägarna 
är hosta och andningssvårigheter. 
 
3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar 
 

Komponenter Halt (%)  EC Nr CAS Nr Symbol EEC-klassificering 
 

Titanoxide <0,5 236-675-5 13463-67-7 - - 
 

Se avsnitt 16 för förklaring av R-fraser. 
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4. Åtgärder vid första hjälpen 
 

Vid inandning Förflytta till friskluft. Om den drabbade personen hostar eller har 
andningssvårigheter kontakta läkare. 

 

Vid hudkontakt För att få bort produkten från huden använd en vattenfri hand 
regnöring. Tvätta sedan med tvål och vatten.  
Ta av kontaminerade kläder och skor och tvätta noggrant innan 
de återanvänds. 

 

Vid ögonkontakt Skölj omedelbart med temperat vatten i flera minuter.  Om 
irritation kvarstår kontakta läkare 

 

Vid förtäring Skölj munnen med vatten. Framkalla ej kräkning,  
Kontakta läkare om större ängder förtärts. 

 

5. Brandbekämpningsåtgärder 
 

Lämpliga släckmedel Alla gängse brandbekämpningsmedel kan användas.  
  

Brandbenägenhet Detta material brinner men är i sig självt ej lättantändligt 
  

Farliga förbränningsprodukter  Beror till stor del på förbrännings förhållanden . En komplex 
blandning av luftburna partiklar, vätska och gaser inkluderat COx 
och omdefinierade organiska föreningar kan komma att avges vid 
brand. 
 

  

Klädsel vid brandbekämpning Vid brand ska friluftsmask användas 
  

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

Personliga 
Skyddsåtgärder 

Eliminera alla antändningskällor. Använd skyddsutrustning enligt 
sektion 8 

 

Miljöskyddsåtgärder Förhindra att produkten når ut i avlopp eller vattendrag. 
 

Saneringsmetoder Absorbera spill med sand, jord eller annat inert material. Samla 
ihop för destruktion. 
 
 

  

Kontaminerat material Ska tas om hand enligt lokala bestämmelser 
 

7. Hantering och lagring 
 

Hantering Produkten ska ej blandas med andra kemikalier. Använd 
skyddsutrustning enligt punkt 8. Undvik att produkten når ut i 
miljön. 

 

Lagring Lagra i försluten förpackning. Förpackningen får ej utsättas för 
höga tyck 
Se till att produkten inte utsätts för elektrostatiska källor. 

 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

Andningsskydd Krävs normalt inte.  
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Ögon Använd tätslutande skyddsglasögon eller visir om det föreligger 
risk för stänk. I normala fall krävs ej detta. 

  

Händer Använd skyddshandskar av nitrilgummi, eller viton. 
 

Övrigt Ät och drick inte under användandet. Tvätta händerna innan 
måltid. 
Undvik elektrostatisk laddning och andra värmekällor. 
 

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Utseende Fett 
 

Färg Ljus brun 
 

Lukt Svag och mild 
 
 

Kokpunkt >315 ºC  
 

Löslighet Olöslig 
 

Densitet 0.95-1.05 g/ml 
 

Ångbildnings hastighet <0,01 
 

10. Stabilitet och reaktivitet 
 

Stabilitet Produkten är stabil under normala förhållanden, temperaturer och 
tryck. 

 

Förhållanden som bör undvikas Extrem värme och elektrostatisk laddning 
 

Material och kemiska produkter som 
bör undvikas 

Starka syror och starka oxidationsmedel t ex klorater, nitrater och 
peroxider 

 

Farliga omvandlingsprodukter Se sektion 5 
  

Polymerisering Polymerisering sker ej 
 

11. Toxikologisk information 
 

Hud Ingen data tillgänglig 
  

Ögon Bedömningen av ögonskador är bedömd efter data av liknande produkter 
och komponenter. Produkten förväntas inte orsaka långvarig eller 
betydelsefull irritation 

  

Sensibilisering Ingen data tillgänglig men förväntas ej sensibilisera 
  

Akut toxicitet –hud Produkten förväntas inte ge akut toxicitet 
  

Akut toxicitet –oralt Produkten förväntas inte ge akut toxicitet 
  

Akut toxicitet – inandning Produkten förväntas inte ge akut toxicitet vid inandning. Vid brand kan dock 
farliga söderdelningsprodukter bildas som påverkar andningsorgan. 
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12. Ekologisk information 
 

Eko toxicitet Denna produkt förväntas inte vara skadlig för vattenlevande organismer, 
produkten i sig självt har inte utvärderats utan bedömningen baserar sig på 
liknande produkter. 
  

  

Mobilitet Ej känt 
  

  
  

Nedbrytbarhet Produkten förväntas inte brytas ner lätt. Produkten är i sig självt inte 
utvärderad utan bedömningen baserar sig på liknande produkter. 

  

Bioackumulering Ej känt 
  

Log Pow Ej känt 
  

 

13. Avfallshantering 
 

Använd produkten enligt rekommendationer och återvinn om möjligt. Låt inte produkten nå ut i 
vattendrag eller avloppssystemet.  
 

Kontaminerat material ska tas om hand enligt gällande lagstiftning 
 

Rekommenderad EWC kod: 12 01 12 
 

14. Transportinformation 
 

Ej transportklassad enligt gällande föreskrifter. 
 

15. Gällande föreskrifter 
 

Produkten är inte klassificerad enligt gällande lagstiftning. 
 

 

16. Övrig information 
 

Ovan lämnad data är baserat på gällande lagstiftning. 
  
FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR 
Alfa Laval lämnar denna information i god tro, men intygar därmed inte att den är heltäckande eller 
korrekt. Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de potentiella risker som kan förknippas 
med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha genomgått lämplig 
utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att använda sitt eget 
omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av produkten. Alfa Laval 
påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör från informationen i 
detta säkerhetsblad eller från produktens användning, hantering, lagring eller bortskaffande. Alfa Laval 
lämnar inga utfästelser eller förbindelser, varken uttryckligen eller underförstått, inklusive men 
inte begränsat till garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller 
informationen i detta dokument eller produkten som informationen avser. 


