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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 

1.1. Produktbeteckning 
Produktens form : Blandning 
Handelsnamn : POWAIR MIST 
Förberedelse och implementering av riktlinjer för 
att förhindra större olyckor inom verksamheten 

: Aerosol 

 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 

1.2.1. Relevanta identifierade användningar 
Huvudsaklig användningskategori : Industriell användning, Professionellt bruk, Konsumentanvändning 
Användning av ämnet eller beredningen : Odör Neutraliserare 
 

1.2.2. Användningar som det avråds från 
Ingen tillgänglig extra information 
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Leverantör 
Mariner Packaging Co. Ltd. 
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside 
Industrial Estate 
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom 
T 44 1472 242 244 
www.powair.co.uk 

Distributör 
Mariner Packaging Co. Ltd. 
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside 
Industrial Estate 
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom 
T 44 1472 242 244 
www.powair.co.uk 

  

 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 
Ingen tillgänglig extra information 
 
 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 
 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]Blandning/Ämne: SDS EU 2015: I enlighet med Förordning (EU) 2015/830 (Bilaga II 
till REACH) 
Aerosol, kategori 1 H222;H229   
    

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16 
 
 

 
  

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter 
Extremt brandfarlig aerosol. 
 

 

2.2. Märkningsuppgifter 

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa  
Faropiktogram (CLP) : 

 
GHS02 

     

Signalord (CLP) : Fara 
Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol 

H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning 
Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn 

P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden 
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor 
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare 
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F 

EUH-fraser : EUH208 - Innehåller Terpener och terpenoider (65996-98-7), Citrus aurantium dulcis (orange) 
peel oil(8008-57-9), Pinus palustris leaf extract (oil) (8002-09-3). Kan orsaka en allergisk 
reaktion 
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2.3. Andra faror 
Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt. 
PBT: ej ännu bedömd 
vPvB: ännu inte bedömt 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.1. Ämne 
Gäller inte 
 

 

3.2. Blandning 
 
 
 

 

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Iso-Butan 
 

(CAS nr) 75-28-5 
(EC nr) 200-857-2 
(Index nr) 601-004-00-0 

60 - 100 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

propan 
 

(CAS nr) 74-98-6 
(EC nr) 200-827-9 
(Index nr) 601-003-00-5 

5 - 10 Flam. Gas 1, H220 
Press. Gas 

etanol, etylalkohol 
 

(CAS nr) 64-17-5 
(EC nr) 200-578-6 
(Index nr) 603-002-00-5 

3 - 7 Flam. Liq. 2, H225 

Terpener och terpenoider 
 

(CAS nr) 65996-98-7 
(EC nr) 266-034-5 

< 1 Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil 
 

(CAS nr) 8008-57-9 < 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

Pinus palustris leaf extract (oil) 
 

(CAS nr) 8002-09-3 < 1 Flam. Liq. 3, H226 
Skin Irrit. 2, H315 
Skin Sens. 1, H317 

 
 
 
 

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16 
  
 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Första hjälpen allmän : Vid illamående, sök läkarhjälp (om möjligt, medtag etiketten). Ge aldrig en medvetslös person 

något att äta. 
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid illamående, sök läkarhjälp. 
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation eller utslag: Sök 

läkarhjälp. 
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att 

skölja. Sök omedelbart läkarhjälp. 
Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp. 
 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
 

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel : Torrt pulver. Vattenspray. 
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte en koncentrerad vattenstråle. 
 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol. 
Explosionsrisk : Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning. 
Reaktivitet vid brand : Kontakt med värme (eld) kan leda till tryckbildning. Termisk nedbrytning eller förbränning 

(kontakt med lågor och extremt heta metallytor) kan bilda giftiga och frätande produkter.  
Farliga sönderdelningsprodukter : CO2. Kolmonoxid. 
 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Försiktighetsåtgärder vid brand : Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken. 
Släckinstruktioner : Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. Använd vattenspray eller -dimma för 

att kyla ned exponerade behållare. 
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Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte lämplig skyddsutrustning finns. Fullständigt kroppsskydd. 
Tryckluftsapparat med egen behållare. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Allmänna åtgärder : Torka upp spill för att undvika materiella skador. Avlägsna varje möjlig antändningskälla. 

Isolera från elden, om möjligt, utan att ta onödiga risker. 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 
Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal. Ventilera spillområdet. 

6.1.2. För räddningspersonal 
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte lämplig skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8:  

"Begränsning av exponeringen/personligt skydd". 
Planeringar för nödfall : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Ventilera området. 
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp till miljön. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas. 
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
För återhållning : Samla upp spill. 
Saneringsmetoder : Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel. Detta material och dess behållare måste 

bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning. 
Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning. 
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Se avsnitt 8 och 13. 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 
 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
Ytterligare risker vid processning : Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. 
Försiktighetsmått för säker hantering : Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ångor får ej inandas. Spreja inte över öppen låga 

eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller 
andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tillse att det finns punktutsug eller allmän 
rumsventilation för att minimera exponering för damm. Använd föreskriven personlig 
skyddsutrustning. 

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all 
hantering. Nedstänkta kläder bör tvättas innan de används igen. 

 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Tekniska åtgärder : Följ rådande bestämmelser. Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att 

minimera exponering för damm. 
Lagringsvillkor : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. 

Rökning förbjuden. Förvaras endast i originalbehållaren. Skyddas från solljus. Förvaras på väl 
ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. 

Oförenliga material : Antändningskällor. Värmekällor. Direkt solljus. 
Lagringsplats : Skydda från värme. Förvaras på väl ventilerad plats. 
Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras i sluten behållare. 
 

7.3. Specifik slutanvändning 
Ingen tillgänglig extra information 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1. Kontrollparametrar 
 

propan (74-98-6) 
Finland Lokalt namn Propaani 

Finland HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1500 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (8h) (ppm) 800 ppm 

Finland HTP-arvo (15 min) 2000 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (15 min) (ppm) 1100 ppm 
 

etanol, etylalkohol (64-17-5) 
Finland Lokalt namn Etanoli 

Finland HTP-arvo (8h) (mg/m³) 1900 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (8h) (ppm) 1000 ppm 
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etanol, etylalkohol (64-17-5) 
Finland HTP-arvo (15 min) 2500 mg/m³ 

Finland HTP-arvo (15 min) (ppm) 1300 ppm 
 

 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. 
 
 

Handskydd: 

Skyddshandskar 
 

Ögonskydd: 

Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon 
 
 

Hud- och kroppsskydd: 

Lämpliga skyddskläder skall användas 
  

Andningsskydd: 

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation 
  

    

Annan information: 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 
 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd : Vätska 

  

Utseende : Färglös lösning eller gas. 
Färg : Klar. 

  

Lukt : Ingen data tillgänglig 
 

Lukttröskel : Ingen data tillgänglig 
   

pH : 6 - 8 
  

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : < 1 
  

Smältpunkt : Ingen data tillgänglig    

Fryspunkt : Ingen data tillgänglig    

Kokpunkt : 80 °C 
  

Flampunkt : 13 °C 
  

Självantändningstemperatur : 460 °C (Propellant) 
  

Sönderfalltemperatur : Ingen data tillgänglig    

Brännbarhet (fast, gas) : Extremt brandfarlig aerosol 
  

Ångtryck : Ingen data tillgänglig 

Relativ ångdensitet vid 20 °C : Ingen data tillgänglig   

Relativ densitet : 0,81 - 0,85 
  

Löslighet : Löslig i vatten. 
  

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten : Ingen data tillgänglig    

Viskositet, kinematisk : Ingen data tillgänglig    

Viskositet, dynamisk : Ingen data tillgänglig    

Explosiva egenskaper : Ingen data tillgänglig    

Oxiderande egenskaper : Ingen data tillgänglig    

Explosionsgränser : 1,8 
19 
  

 

9.2. Annan information 
Inre flasktryck 40 – 60 psig : :  
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 
Produkten är icke-reaktiv under normala användnings- förvarings- och transportförhållanden. 
 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil under normala användningsförhållanden. 
 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
Se sektion 10.1 om Reaktivitet. 
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Direkt solljus. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor. 
 

10.5. Oförenliga material 
Ingen tillgänglig extra information 
 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
Kontakt med värme (eld) kan leda till tryckbildning. Termisk nedbrytning eller förbränning kan bilda giftiga och frätande produkter Termisk 
nedbrytning eller förbränning (kontakt med lågor och extremt heta metallytor) kan bilda giftiga och frätande produkter. Termisk sönderdelning kan 
alstra: koloxider (CO och CO2). 
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 
 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 
Akut toxicitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
 

 

Iso-Butan (75-28-5) 
LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h) 658 mg/l/4u 

 

propan (74-98-6) 
LC50 inhalation råtta (ppm) > 800000 15min 

 

etanol, etylalkohol (64-17-5) 
LD50 oral råtta 12,6 g/kg 
LC50 inhalation råtta (ppm) 20000 10 hrs 

 

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
pH: 6 - 8 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
pH: 6 - 8 

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
Ytterligare Information : Inte klassificerat (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering) 

Kan orsaka allergisk hudreaktion 
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
Cancerogenitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
 

 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
 

 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
 

 

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna) 
 

POWAIR MIST  
Förberedelse och implementering av riktlinjer 
för att förhindra större olyckor inom 
verksamheten 

Aerosol 

  
 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 
 

12.1. Toxicitet 
Ekologi - allmän : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna. 
 

 

etanol, etylalkohol (64-17-5) 
LC50 fiskar 1 14200 mg/l 
EC50 Daphnia 1 9300 mg/l 

 
 
 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

POWAIR MIST  
Persistens och nedbrytbarhet Ej fastslaget. 
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etanol, etylalkohol (64-17-5) 
Persistens och nedbrytbarhet Snabbt biologiskt nedbrytbart. 

 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

POWAIR MIST  
Bioackumuleringsförmåga Ej fastslaget. 

 
 

12.4. Rörligheten i jord 
Ingen tillgänglig extra information 
 

 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

POWAIR MIST  
PBT: ej ännu bedömd 
vPvB: ännu inte bedömt 

 

Komponent  
 (65996-98-7) PBT: ej ännu bedömd  

vPvB: ännu inte bedömt 
 
 

12.6. Andra skadliga effekter 
Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön 

AVSNITT 13: Avfallshantering 
 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. 
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. 
Rekommendationer för avfallshantering : Undvik utsläpp till miljön. Behållaren under tryck. Varken borra eller bränn ens efter 

användning. 
EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön. 
HP-kod : HP3 - Brandfarligt:  

— annat brandfarligt avfall: brandfarliga aerosoler, brandfarligt självupphettande avfall, 
brandfarliga organiska peroxider och brandfarligt självreaktivt avfall 

AVSNITT 14: Transportinformation 
 

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN 
 
 
 

14.1. UN-nummer 
UN-nr (ADR) : 1950 
UN-nr (IMDG) : 1950 
UN-nr (IATA) : 1950 
UN-nr (ADN) : 1950 
UN-nr (RID) : 1950 
 

14.2. Officiell transportbenämning 
Officiell transportbenämning (ADR) : AEROSOLER 
Officiell transportbenämning (IMDG) : AEROSOLS 
Officiell transportbenämning (IATA) : Aerosols, flammable 
Officiell transportbenämning (ADN) : AEROSOLS 
Officiell transportbenämning (RID) : AEROSOLS 
Beskrivning i transportdokument (ADR) : UN 1950 AEROSOLER (Isobutane, propane), 2.1, (D) 
Beskrivning i transportdokument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS (Isobutane, propane), 2.1 
Beskrivning i transportdokument (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable (Isobutane, propane), 2.1 
Beskrivning i transportdokument (ADN) : UN 1950 AEROSOLS (Isobutane, propane), 2.1 
Beskrivning i transportdokument (RID) : UN 1950 AEROSOLS (Isobutane, propane) 
 

14.3. Faroklass för transport 
ADR   
Faroklass för transport (ADR) : 2.1 
Varningsetiketter  (ADR) : 2.1  

 
 : 
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IMDG   
Faroklass för transport (IMDG) : 2.1 
Varningsetiketter  (IMDG) : 2.1  

 
 : 

  
   
IATA   
Faroklass för transport (IATA) : 2.1 
Varningsetiketter  (IATA) : 2.1 

 
 : 

 
   
ADN   
Faroklass för transport (ADN) : 2.1 
Varningsetiketter  (ADN) : 2.1  

 
 : 

 
   
RID   
Faroklass för transport (RID) : Gäller inte 
 

14.4. Förpackningsgrupp 
Förpackningsgrupp (ADR) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (IMDG) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (IATA) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (ADN) : Gäller inte 
Förpackningsgrupp (RID) : Gäller inte 
 

14.5. Miljöfaror 
Miljöfarlig : Nej 
Marin förorening : Nej 
Annan information : Ingen tillgänglig extra information 
 

    
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

- Vägtransport 
  

Klassificeringskod (ADR)  : 5F  
Specialbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625 
Begränsade mängder (ADR) : 1l 
Reducerade mängder (ADR) : E0 
Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP02 
Särskilda förpackningsbestämmelser (ADR) : PP87, RR6, L2  
Särskilda bestämmelser om gemensam 
förpackning (ADR) 

: MP9  

Transportkategori (ADR) : 2 
Särbestämmelser för transport - Förpackningar 
(ADR) 

: V14 

Särbestämmelser för transport - Lastning, 
lossning och hantering (ADR) 

: CV9, CV12 
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Särbestämmelser för transport - Tillämpning 
(ADR) 

: S2 

Tunnelrestriktionskod (ADR) : D  

- Sjötransport 
  

Specialbestämmelser (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 959 
Begränsade mängder (IMDG) : SP277 
Reducerade mängder (IMDG) : E0 
Förpackningsinstruktioner  (IMDG) : P207, LP02 
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) : PP87, L2 
EMS-nr. (Brand) : F-D 
EMS-nr. (Utsläpp) : S-U 
Lastningskategori (IMDG) : Ingen 
Lastning och hantering (IMDG) : SW1, SW22 
Segregation (IMDG) : SG69 

- Flygtransport 
  

PCA Undantagna mängder (IATA) : E0 
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y203 
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 30kgG  
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 203 
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 75kg 
CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 203 
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 150kg 
Specialbestämmelser (IATA) : A145, A167, A802 
ERG-koden (IATA) : 10L 

- Insjötransport 
  

Klassificeringskod (ADN) : 5F  
Specialbestämmelser (ADN) : 190, 327, 344, 625 
Begränsade mängder (ADN) : 1 L 
Reducerade mängder (ADN) : E0 
Utrustning erfordras (ADN) : PP, EX, A 
Ventilation (ADN) : VE01, VE04  
Antal blå varningskoner/ljus (ADN) : 1 

- Järnvägstransport 
  

Klassificeringskod (RID) 5F  
Specialbestämmelse (RID) 190, 327, 344, 625 
Begränsade mängder (RID) 1L 
Reducerade mängder (RID) E0 
Förpackningsinstruktioner  (RID) P207, LP02 
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID) PP87, RR6, L2 
Särskilda bestämmelser om gemensam 
förpackning (RID) 

MP9  

Transportkategori (RID) 2 
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID) W14 
Särbestämmelser för transport - Lastning, 
lossning och hantering (RID) 

CW9, CW12 

Expresskolli (RID) CE2 
HIN-nummer (RID) 23  

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden 
Gäller inte 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 
 

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

15.1.1. EU-föreskrifter 
 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach) 
Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH 



POWAIR MIST 
Säkerhetsdatablad  
 

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830 
 

23. 9. 2016 SV (svenska)  9/10 
  

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan 
 

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och 
förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006. 

 
 
 
  

15.1.2. Nationella föreskrifter 
Ingen tillgänglig extra information 
 
 

 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 
  

AVSNITT 16: Annan information 
 

Hänvisningar om ändring(ar): 
Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Farliga egenskaper. Sammansättning/information om beståndsdelar. Begränsning av 
exponeringen/personligt skydd. Toxikologisk information. Ekologisk information. Avfallshantering. Transportinformation. 
 

Förkortningar och akronymer: 
ADN Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 
ADR Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg 
CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och  förpackning (CLP-förordningen) 
IATA Internationella lufttransportsammanslutningen  
IMDG International Maritime Dangerous Goods   (Internationella regler för sjötransport av farligt gods) 
LC50 Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation 
LD50 Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos) 
PBT Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne 
REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006 
RID Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg 
SDS Säkerhetsdatablad 
vPvB Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne 

 

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 
december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, 
ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av 
förordning (EG) nr 1907/2006. 
SDS POWAIR MIST, Version 1, Februari 2016 
Spridningsportalen ECHA 

Skolningstips : Normal användning av den här produkten är endast användning enligt beskrivningen på 
förpackningen. 

Annan information : Ingen. 
 
 

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 
Flam. Gas 1 Brandfarliga gaser, Kategori 1 
Flam. Liq. 2 Brandfarliga vätskor, Kategori 2 
Flam. Liq. 3 Brandfarliga vätskor, Kategori 3 
Press. Gas Gaser under tryck 
Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2 
Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, Kategori 1 
H220 Extremt brandfarlig gas 
H222 Extremt brandfarlig aerosol 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga 
H226 Brandfarlig vätska och ånga 
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning 
H315 Irriterar huden 
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 
EUH208 Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion 

 

 
Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:  

Aerosol 1 H222;H229 Grundat på testdata 
 

 

 
 
SDS EU (REACH-bilaga II) 
 
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för 
någon specifik egenskap hos produkten 
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