
Sidan 1/7 
 

Säkerhetsdatablad 
I enlighet med 1907/2006/EC, Artikel 31 

Utskriftsdatum 2012-11-23 Version nr 1  Revision: 2012-11-23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

1. Identifiering av substans/sammansättning och av företaget/åtagande 
1 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 
· Produktbeteckning 
· Varumärke: Glanol Metal Polish 
· Artikelnummer: 91001 
· Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen, och användningsområden som avråds 
· Användningsområde SU21 Konsumentgrupper: Privathushåll / allmänheten / konsumenter 
· Produktkategori PC31 Polermedel och vaxblandningar 
· Miljömässig spridningskategori ERC8a Omfattande spridande användning inomhus av processhjälpmedel i öppna 
system. 
· Applicering av substansen / beredning Polermedel 
· Leverantörens uppgifter 
· Producent/Leverantör: 
Glanol GbR 
Heinrich-Heine-Str. 77b 
D-40721 Hilden 
Kontaktpersons e-mailadress: ulrich.boenig@clc-boenig.de 
· Ytterligare information anskaffbar från: Produktsäkerhetsavdelningen 
· Telefonnummer vid nödfall: +49-(0)1805-452655 (8:00 - 18:00) 
 

2. Farliga egenskaperHa2 

· Klassificering av substansen eller blandningen 
· Klassificering enligt direktiv 67/548/EEC eller direktiv 1999/45/EC 
 
R52/53-66: Skadlig för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga effekter i vattenmiljön på lång sikt. Upprepad 
exponering kan orsaka torrhet eller sprickor i huden.   
· Information beträffande särskilda risker för människa och miljö: 
 Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för det "Allmänna klassificeringsdirektivet för 
tillredningar "i sin slutgiltiga version. Vid längre eller upprepad kontakt med huden kan dermatit utvecklas på grund av 
den avfettande effekt som lösningsmedel orsakar. 
· Klassificeringssystem: 
Klassificeringen är enligt de senaste utgåvorna av EU-listor, och har kompletterats med uppgifter från företag och 
litteratur.  
 
· Märkningsuppgifter 
· Märkning enligt EU:s riktlinjer.: 
Produkten har klassificerats och märkts enligt EU: s riktlinjer / Förordningen om farliga material. 
Produkten har klassificerats, i enlighet med nr R10 som ej brännbar. 
· R-fraser: 
52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
· S-fraser: 
2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
28 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten.  
62 Vid förtäring, framkalla ej kräkning: kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.· Andra faror  
• Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen  
• PBT:  
Produkten innehåller inga PBT-ämnen eller uppfyller kriterierna för PBT enligt bilaga XIII förordningen EG 
1907/2006. 
• vPvB:  
Produkten innehåller inga vPvB-ämne eller uppfyller kriterierna för vPvB enligt bilaga XIII av förordningen (EG) 
1907/2006.  
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Produktnamn: Glanol Metal Polish 

3. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelar.0.33 

 · Kemisk karakterisering: Blandningar 
· Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med icke farliga tillsatser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas avsnitt 16. 

Farliga ingredienser: 

CAS: 64742-82-1 
EINECS: 265-185-4 

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung 

 Xn R65;  N R51/53 
R10-66-67 

 Flam. Liq. 3, H226;  Asp. Tox. 1, H304;  Aquatic Chronic 2,  
H411 

5-<15% 

  Fotogen (petroleum) 

   Xn R65 
   R66                         

  Asp. Tox. 1, H304 

CAS: 8008-20-6 
EINECS: 232-366-4 

5-<15% 

 

   Ammoniak ….% 

  C R34;  N R50 

  Skin Corr. 1B, H314;  Akvatisk akut 1, H400;  Akut Tox. 4, 
 H302; STOT SE 3, H335 

CAS: 1336-21-6 
EINECS: 215-647-6 
 
 
 
 

1-<2.5% 
 

 

4. Första hjälpen  
• Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  
• Vid inandning: Frisk luft. Om smärtan kvarstår, kontakta läkare.  
• Vid kontakt med huden: Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.  
• Vid kontakt med ögonen: Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten med lock lyfts. Om symptom kvarstår, kontakta 
läkare.  
• Vid förtäring: Skölj munnen med vatten.  
Framkalla inte kräkning; Kontakta läkare omedelbart.  
• Information för läkare:  
• De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda. Ingen ytterligare relevant information finns till 
förfogande.  
• Indikation på omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

5. Brandbekämpningsåtgärder 
Släckmedel  
• Lämpliga släckningsmedel:  
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller 
alkoholbeständigt skum.  
• Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel : Full vattenstråle  
• Särskilda faror som ämnet eller blandningen  
Vid brand kan följande frigöras:  
Kolmonoxid (CO)  
Kväveoxider (NOx) 
• Råd till brandbekämpningspersonal  
• Speciell skyddsutrustning:  
Undvik att inandas explosions-och brandgaser.  
Använd trycklufts andningsskydd.·  
Övrig information  
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.  
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Produktnamn: Glanol Metal Polish 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
• Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
Använd skyddskläder.  
Särskild risk för halka p.g.a. utrunnen / utspilld produkt.  
Sörj för god ventilation  
• Miljöskyddsåtgärder:  
Förhindra produkten från att tränga ner i avloppsnät / ytvatten eller grundvatten.  
Vederbörande myndigheter underrättas i händelse av läckage in i vattendrag eller i avloppsnätet.  
• Metoder och material för inneslutning och sanering:  
Sörj för god ventilation.  
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).  
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.  
• Hänvisning till andra avsnitt  
Se kapitel 7 för information om säker hantering.  
Se avsnitt 8 för information om personlig skyddsutrustning.  
Se avsnitt 13 för information förfogande.  
 

7. Hantering och lagring  
• Hantering:  
• Försiktighetsmått för säker hantering  
Undvik kontakt med ögonen.  
Undvik långvarig och intensiv kontakt med huden.  
Följ bruksanvisningen.  
• Information om brand - och explosionsskydd: Produkten är inte brandfarlig.  
• Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
• Förvaring:  
• Krav på lagerutrymmen och behållare: Tillhandahåll lösningsmedelsbeständig, förseglade golv.  
• Information om samlagring : Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.  
• Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:  
Förvaras torrt vid 10 - 25 ° C.  
Skyddas mot frost.  
• Specifik slutanvändning (er) Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.  

8. Exponering / personligt skydd  
 
• Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.  
• Kontrollparametrar  
• Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:  
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som ska vara  
övervakade.  
• DNEL Inga DNEL-värden tillgängliga.  
• PNEC Inga PNEC-värden tillgängliga.  
• Ytterligare hänvisningar: De listor vid framställningen gällande har använts som utgångspunkt.  
 
• Exponering  
• Personlig skyddsutrustning:  
• Allmänna skydds-och hygienåtgärder:  
Följ vanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier.  
Undvik kontakt med ögonen.  
Undvik långvarig och intensiv kontakt med huden.  
Ät eller drick inte under hanteringen.  
• Andningsskydd: Krävs ej.  
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Produktnamn: Glanol Metal Polish 

Handskydd:  
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt / ämne / tillredning.  
Val av handskmaterial tas i beaktande av penetrationstider , permeationskvoter och nedbrytning  
Skyddshandskar enligt EN 374.  
· Handskmaterial  
Nitrilgummi, NBR 
PVC-handskar  
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier 

och varierar från tillverkare till tillverkare. Då produkten bereds av flera material, kan inte 
handskmaterialets beständighet förutses och måste därför kontrolleras före applicering.  
· Penetreringstid, handskmaterial  
Den exakta genombrottstiden måste utrönas av tillverkaren av skyddshandskarna och måste observeras.  
· Ögonskydd: Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon  
· Kroppsskydd: Lätt skyddsdräkt 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
 

· Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
· Allmänna uppgifter 
· Utseende: 
 Form:    Trögflytande 
 Färg:   Rosa 
 Lukt:   Ammoniakliknande 
 Lukttröskel:   Ej bestämd. 
 

 · pH-värde vid 20 °C:  9,5 – 11,4 

· Förändring av tillstånd  
 Smältpunkt / smältområde:  Ej bestämd.  
 Kokpunkt / kokområde:  > 100 ° C 

· Flampunkt:    52 °C 

· Brandfarlighet (fast, gasformig):  Ej tillämpbart. 

· Antändningstemperatur: 

 Sönderdelningstemperatur: Ej bestämd. 

· Självantändande:  Produkten är ej självantändande 

· Explosionsrisk:   Produkten är ej explosiv. 

· Explosionsgränser: 
 Nedre:   Ej bestämd.  
 Övre:    Ej bestämd. 
 
· Ångtryck:    Ej fastställt. 

·  Densitet vid 20 ° C:   1,13 till 1,17 g / cm3 

· Relativ densitet   Ej bestämd.  

· Ångdensitet   Ej bestämd.  

· Förångningshastighet  Ej bestämd. 

Viskositet:  
 Dynamisk vid 20 ° C:  > 60000 cps 

· Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten):  Ej bestämd. 

· Löslighet i / blandbarhet med  
 vatten:    Dispergerbar. 
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Produktnamn: Glanol Metal Polish 

 

Kinematisk vid 40 °C:   > 7 E -6 m²/s 

· Lösningsmedelhalt:  
 Organiska lösningsmedel:   15-25%  

 VOC (EG):    0,00%  
· Annan information:  Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

10. Stabilitet och reaktivitet  
· Reaktivitet  
· Kemisk stabilitet  
· Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.  
· Risken för farliga reaktioner: Reagerar med starka syror och oxiderande ämnen.  
· Förhållanden som ska undvikas: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.  
· Oförenliga material: syror.  
· Farliga sönderdelningsprodukter: Väte 

11. Toxikologisk information  
 · Information om de toxikologiska effekterna  
 · Akut toxicitet: 
 
 
 
 
 
 
 
· Primär retningseffekt:  
· på huden: Ingen irritationsrisk.  
· i ögat: Ingen irritationsrisk.  
· Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.  
· Ytterligare toxikologiska hänvisningar:  
Långvarig / upprepad kontakt kan ge avfettning av huden vilket kan leda till eksem.  
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt beräkningsmetoden i EU: s allmänna klassificeringsriktlinjer för tillredningar i 
den slutgiltiga versionen.  
· Toxicitet vid upprepad exponering Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.  
· CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

· LD/LC50-värden klassificering: 

64742-82-1 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung 

Oral 
Dermal 

LD50 

LD50 
> 15000 mg/kg (rat) (OECD 401) 
3400 mg/kg (rat) (OECD 402) 

12. Ekologisk information  
 · Toxicitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.  
· Beteende i miljön:  
· Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering är möjlig.  
· Rörligheten i jordmån Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

· Akvatisk toxicitet: 

64742-82-1 Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung 

    EC50 
    LC50 

10 mg/l (daphnia magna) (OECD 202) 
10 mg/l (fisk) (OECD 203) 

8008-20-6 fotogen (petroleum) 

   EC50 
   LC50 

10 - 100 mg/l (alg) (72 h) 
10 - 100 mg/l (fisk) (96 h) 
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Produktnamn: Glanol Metal Polish 

Ytterligare ekologisk information:  
· Allmänna hänvisningar:  
Den tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller (rätta) med kriterierna för biologisk nedbrytning i enlighet  
fastställs i förordning (EG) Nr.648/2004 om tvätt-och rengöringsmedel. Data som stöder detta påstående finns till 
förfogande  
av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan,  
eller på begäran av en tvättmedelstillverkare.  
Skadligt för vattenlevande organismer  
Vattenföroreningsklass 2 (tysk förordning) (Självutvärdering): risk för vattenförorening 
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppssystemet.  
· Resultat av PBT-och vPvB-bedömningen  
· PBT: Ej tillämpbar.  
· VPvB: Ej tillämpbar.  
· Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. 

13. Avfallshantering  
 · Avfallsbehandlingsmetoder  
 · Rekommendation: Destrueras enligt gällande lokala och nationella bestämmelser. 
 
 
 
 
 
 
· Ej rengjorda förpackningar:  
· Rekommendation:  
  Kassera enligt gällande lokala och nationella bestämmelser.  
  Icke kontaminerade förpackningar kan återvinnas. 

· Europeiska avfallskatalogen 

 Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen 

 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen 

20 01 29* 

15 01 10* 

14. Transport information 
 

· UN-nummer  
· ADR, IMDG, IATA                                            Utgår 
· UN Officiell transportbenämning  
· ADR, IMDG, IATA                                            Utgår 
 
· Faroklass(er) för transport  
· ADR, IMDG, IATA  
· Klass                                                                    Utgår 
Förpackningsgrupp  
· ADR, IMDG, IATA                                            Utgår 
· Miljöfaror:  
· Marint förorenande                                            Nej 
· Särskilda försiktighetsåtgärder                          Ej tillämpbar. 
· Bulktransport enligt bilaga II till  
MARPOL73/78 och IBC-koden                           Ej tillämpbar. 

 
15. Gällande föreskrifter  
 · Kemikaliesäkerhetsbedömning : En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts. 
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Produktnamn: Glanol Metal Polish 

16. Annan information  
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti  
beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett kontraktsenligt avtalsförhållande.  
· Relevanta fraser  
H226 Brandfarlig vätska och ånga.  
H302 Skadligt vid förtäring.  
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.  
R10 Brandfarligt.  
R34 Frätande.  
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.  
R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.  
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.  
· Institution som utfärdar säkerhetsdatablad:  
Chemisches Labor & Consulting - Dr Ulrich Bonig  
Simonshöfchen 55, D-42327 Wuppertal  
Tyskland  
Tel:. +49-(0)202-7387557 
· Kontaktperson: Herr Boenig, PhD.  
· Förkortningar och akronymer:  
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises Dangere par Route (europeiska överenskommelsen om 
internationell transport av farligt gods på väg)  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association  
PBT: persitent, bioackumulerande, toxiska  
vPvB: mycket långlivade och mycket bioackumulerande  
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen  
CAS: Chemical Abstracts Service (uppdelning av American Chemical Society)  
VCI: Verband der chemischen Industrie, Deutschland (tyska kemisk industriförbundet)  
DNEL Härledd nolleffektnivå (REACH)  
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration (REACH)  
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent  
LD50: Dödlig dos, 50 procent 


