
 SÄKERHETSDATABLAD
Cortec VpCI-422, Rust Remover

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 23.11.2010
Produktnamn Cortec VpCI-422, Rust Remover
Artikelnr. 142219L, 1422208L
Användningsområde Rostborttagning Rostskyddsmedel
Företagets namn Tribotec AB
Besöksadress Metallvägen 2
Postadress Box 203
Postnr. S-435 33
Postort MÖLNLYCKE
Land Sverige
Telefon +46 31 887880
Fax +46 31 887887
E-post info@tribotec.se
Webbadress http://www.tribotec.se
Nödtelefon SOS Alarm:112, begär Giftinformationscentralen

 

2. Farliga egenskaper
Beskrivning av risk Ej märkningspliktigt enligt gällande bestämmelser för hälso-, miljö- och 

brandfarlighet.
 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämneskommentarer Produkten innehåller inga märkningspliktiga komponenter.
 

4. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Ta av förorenade kläder.
Inandning Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Hudkontakt Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Ögonkontakt Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring Framkalla kräkning om personen inte är medvetslös. Kontakta läkare om mer 

än obetydlig mängd svalts.
 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Brand kan släckas med: Koldioxid, pulver eller vattendimma. Större bränder 

släckes med vattendimma eller alkoholbeständigt skum.
Olämpliga brandsläckningsmedel Använd ej sluten vattenstråle.
Personlig skyddsutrustning Använd tryckluftsapparat vid brandsläckning.
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.
Metoder för rengöring Tag upp spill med absorberande material och samla upp i lämpliga behållare 

för destruktion. Spola området med vatten.
 

7. Hantering och lagring
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Hantering Sörj för god ventilation.
Lagring Lagras i sluten behållare.
 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Exponeringskontroll
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Undvik direktkontakt med produkten.

Andningsskydd God ventilation är normalt tillräckligt. Använd lämpligt andningsskydd vid risk 
för bildning av aerosol.

Handskydd Handskar rekommenderas vid långvarig användning. Lämpliga handsktyper kan 
anvisas av handskleverantören.

Ögonskydd Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.
 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska
Lukt Karakteristisk
Färg Brun
Löslighet i vatten Fullständigt löslig i vatten.
Bulktäthet Värde: 1,11-1,15 g/cm³
Kommentarer, Bulktäthet vid 20 °C
Kommentarer, Smältpunkt / 
smältpunktsintervall

Ej bestämd

Kommentarer, Kokpunkt / 
kokpunktsintervall

Ej bestämd

pH (leverans) Värde: 1,7-2,5
Kommentarer, Flampunkt Ej tillämpbar
 

10. Stabilitet och reaktivitet
Material som skall undvikas Inga farliga reaktioner kända.
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.
 

11. Toxikologisk information
Övriga upplysningar om hälsofara
Hudkontakt Långvarig eller upprepad direktkontakt kan ge lättare irritation.
Ögonkontakt Direkt kontakt kan medföra irritation.
Sensibilisering Inga sensibiliserande effekter kända.
Kommentarer Trots sitt låga pH är inte produkten frätande eller irriterande.
 

12. Ekologisk information
Övriga miljöupplysningar
Ekotoxicitet Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön.
Miljöupplysningar, sammanfattning Produkten bedöms vara ej miljöfarlig. Utsläpp till miljön ska dock alltid 

förhindras.
 

13. Avfallshantering
EWC-kod EWC: 070699 Annat avfall
Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Nej

Förpackningen är klassificerad som 
farligt avfall

Nej

Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Avfall tas om hand i enlighet med lokala föreskrifter.
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14. Transportinformation
Farligt gods ADR Status: Nej
Farligt gods RID Status: Nej
Farligt gods IMDG Status: Nej
Farligt gods ICAO/IATA Status: Nej
 

15. Gällande föreskrifter
EC-etikett Nej
S-fraser Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls 

på begäran.
Andra anmärkningar Produkten är inte märkningspliktig enligt gällande regler för hälso-, miljö- och 

brandfarlighet.
 

16. Annan information
Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad

Cortec SDS 2010-08-18

Leverantörens anmärkningar Informationen lämnad i detta säkerhetsdatablad är såvitt TriboTec AB vet 
korrekt vid det angivna datumet för revidering och ska under inga 
omständigheter ses som heltäckande. Informationen avser endast att vara en 
vägledning för säker hantering, användning och bearbetning och skall inte 
anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation i något avseende. Inga 
garantier lämnas för specifika användningar eller för att produkten är lämplig 
för användarens tänkta slutapplikation. Informationen hänför sig endast till det 
angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med 
något annat material eller process om inte angivet i texten. Det är 
användarens ansvar att se till att hanteringen uppfyller gällande lagkrav och 
att nödvändiga tester utförs av produktens lämplighet för användarens tänkta 
slutapplikation. Vad gäller TriboTec AB:s ansvar i övrigt hänvisas till vad som 
framgår därom av www.tribotec.se / Företaget /Ansvarsfriskrivning.

Ansvarig för säkerhetsdatablad Tribotec AB
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