
 
 SÄKERHETSDATABLAD

E-WELD 2 (WPS-H)

 

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 04.05.2010
Produktnamn E-WELD 2 (WPS-H)

Importör 
Företagets namn Terosystem AB
Postadress Flöjelbergsgatan 16A
Postnr. 43137
Postort Mölndal
Land Sverige
Telefon 031-3381700
E-post info@terosystem.se
Webbadress http://www.terosystem.se
 

2. Farliga egenskaper
 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
 

4. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Kontakta läkare i osäkra fall.
Inandning Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare om symptom

uppträder. Vid kraftig exponering stå under läkarkontroll - lungödem kan
tillstöta efter flera timmar.

Hudkontakt Tag av förorenade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten
Ögonkontakt Spola ögonen öppna i flera minuter i rinnande vatten. Om besvär kvarstår 

kontakta läkare.
Förtäring Skölj munnen och drick mycket vatten.
 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Koldioxid, pulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med 

spridd vattenstråle
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Allmänna åtgärder Häll inte outspädd produkt i avloppet
Personliga skyddsåtgärder Använd skyddshanskar och ögonskydd.
Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Vid större utsläpp till

avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.
Metoder för rengöring Använd absobenter och skölj med mycket vatten
 

7. Hantering och lagring
Hantering Håll behållare väl slutna. Undvik dammbildande hantering.
Lagring Förvaras svalt, torrt och väl tillsluten.
 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Exponeringskontroll
Begränsning av exponeringen på Ventilationen skall vara effektiv. Gränsvärden skall ej överskridas och risken
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arbetsplatsen för inandning av damm skall minimeras. Mekanisk ventilation och punktutsug
kan behövas. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande 
CENstandarder
och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning.
Man får inte äta, dricka eller röka under arbetet.

Andningsskydd Vid otillräcklig ventilation och vid upphettning av produkten kan lämpligt
andningsskydd med kombinationsfilter typ B/P3 användas.

Handskydd Använd kemikalieresistenta handskar (enligt EN 374), av t.ex.: Butylgummi.
Nitrilgummi. Naturgummi (latex). Den mest lämpliga handsken skall tas fram i
samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets
genombrottstid.

Ögonskydd Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm (enligt EN 166).
Andra upplysningar Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker

kan leda till andra krav. Möjlighet till ögonsköljning skall finnas vid
arbetsplatsen.
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egensk

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Flytande
Lukt Luktfri
Färg Vit
Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: 0 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 98 °C
pH (leverans) Värde: 8,6
Viskositet Värde: 0,99 g/ml
 

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet Produkten är stabil under normala temperaturförhållanden och rekommenderad

användning.
 

11. Toxikologisk information
Övriga upplysningar om hälsofara
Hudkontakt Möjlig irritation av hud.
Ögonkontakt Möjlig irritation av Ögon.
Cancerframkallande egenskaper Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som 

cancerframkallande.
Reproduktionsstörningar Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som

reproduktionsstörande.
 

12. Ekologisk information
Övriga miljöupplysningar
Ekotoxicitet Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.
 

13. Avfallshantering
Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Nej

Förpackningen är klassificerad som 
farligt avfall

Nej

 

14. Transportinformation
Farligt gods ADR Status: Nej
Farligt gods RID Status: Nej
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Farligt gods IMDG Status: Nej
Farligt gods ICAO/IATA Status: Nej
 

15. Gällande föreskrifter
S-fraser S2 Förvaras oåtkomligt för barn. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast 

med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37 Använd lämpliga skyddskläder 
och skyddshandskar. S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna 
förpackning eller etiketten.

 

16. Annan information
Ansvarig för säkerhetsdatablad Terosystem AB
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