
 
 

 

 

 

1.Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
26.11.2010 

PQ Teakoil 

Träolja. 

Utomhus. Appliceras med pensel eller trasa. 

Producent 

 
2. Farliga egenskaper  
Beskrivning av risk Hälsa: Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig. Innehåller koboltoktoat. 

Kan ge upphov till allergisk reaktion. 

Brand och explosion: Produkten är klassificerad som brandfarlig 

Miljö:  

 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar  
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll 

3-iodo-2-propynylbutylkarbamat CAS-nr.: 55406-53-6 Xn, N; R20/22, R41, < 1 % 
EG-nr.: 259-627-5 R50 

Koboltoktoat CAS-nr.: 136-52-7 
EG-nr.: 205-250-6 

Xn,Xi,N; R22, R38, R43, 
R50/53 

< 0,25 % 

Blanding av: 5-klor-2-metyl-2HCAS-nr.: 55965-84-9 T,N; R23/24/25,R34,R43, < 15 ppm 
isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] Indexnr.: 613-167-00-5 R50/53 
och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG 
nr 220-239-6], blandning (3:1) 

Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = 

 European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = 

 Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas 

 om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, 
ppb, ppm, vikt%, vol% 
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SÄKERHETSDATABLAD 
PQ Teakoil 

 

Användningsområde 

Utgivningsdatum 
Produktnamn 

Produktgrupp 

Nödtelefon Giftinformationscentralen:112, begär Giftinformation 

Kemiprodukter International. AB.  
ABInternational  
Box 64 

40121 
Göteborg 

Sverige 

0730-645489 

 

kemiprodukter@telia.com 

www.kemiprodukter.se 

Kenneth Nilsson 

Lasse Nilsson. 

  Telefon 

Webbadress 

 

Postadress 

  Postnr 
  Postort 

  Land 

  E-post 

Kontaktperson 
Utarbetat av 

Företagets namn 

   

FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = 
Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig. 



 
 

 
Ämneskommentarer Resten av produkten består av icke märkningspliktiga ämnen eller 

ämnen under koncentrationsgränser för redovisningsskyldighet. Se 
avsnitt 16 för förklaring av riskfraser.  

4. Åtgärder vid första hjälpen  
Allmänt Kontakta läkare i osäkra fall. 

  Inandning Frisk luft.  
Hudkontakt Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. 

  Ögonkontakt Skölj genast med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Tag ut 
kontaktlinser. Fortsätt skölja ett par minuter eller tills obehaget är borta. 
Kontakta läkare om besvär kvarstår.  

Förtäring Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.  

5. Brandbekämpningsåtgärder  
Lämpliga släckmedel Pulver, koldioxid (CO2), vattendimma, skum. 

  Olämpliga brandsläckningsmedel Använd inte samlad vattenstråle.  
Brand- och explosionsrisker Produkten är inte brandfarlig, men brännbar. Vid brand bildas tät svart rök. 

Exponering för nedbrytningsprodukterna kan utgöra en hälsofara. 
Tillslutna behållare kan sprängas om de utsätts för alltför stark värme.  

Personlig skyddsutrustning Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om 
möjligt flyktmask. 

  Andra upplysningar Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.  

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  
Personliga skyddsåtgärder Undvik inandning av ångor. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). 

  Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.  
Metoder för rengöring Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. 

Hanteras enligt gällande regelverk för avfallshantering (se avsnitt 13). Rengör 
helst med lämpligt rengöringsmedel. Undvik att använda lösningsmedel.  

7. Hantering och lagring  
Hantering Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Sörj för 

tillräcklig ventilation. 
  Lagring Förvaras frostfritt. Förvaras i väl tillsluten behållare. Förvaras oåtkomligt för 

barn.  

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

Sörj för god ventilation, speciellt i slutna utrymmen. Man får inte äta, dricka 
eller röka under arbetet.  

Andningsskydd Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation använd andningsskydd med 
filter A. Vid slipning kan andningsskydd med dammfilter P2 behövas. 

  Handskydd Använd handskar som är lämpliga för arbetet. Vid långvarigt eller upprepat 
arbete använd skyddshandskar av motståndskraftigt material t ex: Nitrilgummi. 
Genombrottstiden är inte känd. Kontakta handskleverantören för uppgifter om 
handskmaterialets genombrottstid.  

Ögonskydd Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. 
  Andra upplysningar Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker 

kan leda till andra krav. 
Möjlighet till ögonspolning bör finnas i närheten av arbetsplatsen.  

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
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Fysisk form Viskös vätska 



 
 

 Svag. 
Blandbar. 
Värde: ~ 1050 kg/m3 
Värde: 7 
Ej brandfarlig. 

 
10. Stabilitet och reaktivitet  

Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand eller höga temperaturer bildas: Giftiga gaser t ex kolmonoxid och 
kväveoxider. 

  Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.  

11. Toxikologisk information 
Övriga upplysningar om hälsofara  
Inandning Längre tids exponering i små, tillslutna rum kan medföra obehag. 

  Hudkontakt Kan verka uttorkande på huden. Långvarig eller upprepad kontakt kan ge 
rodnad, klåda och eksem/sprickbildning.  

Ögonkontakt Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda. 
  Förtäring Låg akut farlighet. Kan ge illamående vid förtäring.  

Sensibilisering Produkten innehåller små mängder sensibiliserande ämnen som kan ge 
allergi hos känsliga personer.  

12. Ekologisk information 
Toxikologiska data från ämnen  

Ä m ne  3-iodo-2-propynylbutylkarbamat 
  Akut vattenlevande, fisk Värde: = 0,072 mg/l 

Testmetod: LC50 Art: 
Oncorhynchus mykiss 
Varaktighet: 96 timmar  

Akut vattenlevande, alg Värde: = 0,022 mg/l 
Testmetod: EC50 Art: 
Scendesmus suspicatus 
Varaktighet: 72 timmar  

Akut vattenlevande, Daphnia Värde: > 0,16 mg/l 
Testmetod: EC50 Art: 
Daphnia magna 
Varaktighet: 48 timmar 

  Akvatisk kommentarer Mycket giftigt för vattenlevande organismer.  
Persistens och nedbrytbarhet Biologiskt lättnedbrytbart. 

  Ä m ne  Koboltoktoat  
Akut vattenlevande, alg Värde: 0,276 mg/l 

Testmetod: EC50 
Varaktighet: 72 timmar  

Övriga miljöupplysningar  
Ekotoxicitet Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Det finns inga 

ekotoxikologiska testresultat för produkten som sådan. Produkten innehåller 
små mängder miljöfarliga ämnen, vars testresultat redovisas ovan.  

Rörlighet Blandbar med vatten. 
  Andra skadliga effekter / 

Anmärkning 
Produkten skall inte släppas ut i avlopp eller vattendrag. 

 

13. Avfallshantering 
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Lukt 

Löslighet i vatten 
Relativ densitet 

pH (leverans) 

Kommentarer, Flampunkt 

EWC-kod EWC: 080112 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11 
EWC: 200128 Annan färg, tryckfärg, lim och hartser än de som anges i 20 



 
 

  01 27 
Flytande rester av produkten skall inte hällas ut i avloppet utan lämnas till lokal 
miljöstation. EWC-koderna 08 01 12 och 20 01 28 gäller flytande rester av 
produkten. Väl tömda, penseltorra, droppfria burkar lämnas till 
återvinningsstationer. Ta bort mesta möjliga färg från verktygen före rengöring 
i vatten. 
Produkten innehåller torkande oljor. Trasor och trassel indränkta med 
produkten kan självantända. Lägg trasorna i vatten eller elda upp. 

14. Transportinformation  
Annan relevant information. Inte farligt gods enligt gällande regler. 

Transportera alltid i väl tillslutna, säkrade och upprätt stående behållare.  

15. Gällande föreskrifter  
S-fraser Innehåller koboltoktoat. Kan ge upphov till allergisk reaktion. 

Innehåller torkande oljor. Trasor och trassel indränkta med produkten kan 
självantända. Lägg trasorna i vatten eller elda upp. 
S2 Förvaras oåtkomligt för barn. 

  V O C  Produktunderkategori: Lasyr, olja eller bets i tunt skikt för inomhus- och 
utomhusbruk 
Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 130 g/l Kat . A/f (2010) 
Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: <130 g/l 

  Referenser (lagar/förordningar) Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska 
produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari 2006. 
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om 
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och förpackningar, bilaga 
VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare 
Annex 1 till direktiv 67/548/EEG). 
Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), 
Bilaga II: Säkerhetsdatablad. 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 
luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från 
07.08.2007. 
Avfallsförordning, SFS 2001:1063. 

Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren.  

16. Annan information  
Förteckning över relevanta R-fraser 
(avsnitt 2 och 3), 

R20/22 Farligt vid inandning och förtäring. 
R22 Farligt vid förtäring. 
R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. 
R34 Frätande. 
R38 Irriterar huden. 
R41 Risk för allvarliga ögonskador. 
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt. 
R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga 
långtidseffekter i vattenmiljön. 

  Viktiga källor vid utarbetandet av 
säkerhetsdatablad 

Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: 2010.04.14 

 
Upplysningar som har lagts till, 
raderats eller reviderats 

Nytt säkerhetsdatablad. 

  Leverantörens anmärkningar Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande 
kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte 
användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att 
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Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering 



 
 

 först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren 
som har det fulla ansvaret för att följa kraven enl gällande lagstiftning. 
Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnat som en beskrivning av 
säkerhetskraven för produkten och är ingen garanti för produktegenskaperna.  

Kvalitetssäkring av informationen Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige 
och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt ISO 
9001:2008. 

  Ansvarig för säkerhetsdatablad Kemiprodukter International AB / Lasse Nilsson 
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