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Säkerhetsdatablad
Enligt 1907/2006/EG, Artikel 31

Datum för utskrift: 20.04.2011 Omarbetad: 15.02.2011
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1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
Produktbeteckning

Handelsnamn: Sasolwax 6131
Relevanta identifierade användningar av ämnet eller  blandningen och användningar som det avråds från
Ämnets användning / tillredningen Additiv

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säk erhetsdatablad
Tillverkare/leverantör:
Sasol Wax GmbH
Worthdamm 13-27
D - 20457 Hamburg
Tel.: +49 (0) 40 78115-450
Fax: +49 (0) 40 78115-415

Område där upplysningar kan inhämtas: Produktsicherheit, e-mail: norbert.petereit@de.sasol.com
Telefonnummer för nödsituationer: +49 (0) 40 78115 - 247

2 Farliga egenskaper
Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt rådets direktiv 67/548/EG elle r direktiv 1999/45/EG Bortfaller.
Speciella hänvisningar beträffande risker för männis ka och miljö:
Se upp! Het smälta.
Produkten är inte märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för EG:s "Allmänna klassificeringsdirektiv för
tillredningar" i sin slutgiltiga version.

Märkningsuppgifter

Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

Särskild märkning av vissa tillredningar:
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.
Andra faror
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT: Ej användbar.
vPvB: Ej användbar.

3 Sammansättning/information om beståndsdelar
Kemisk karakterisering: Ämnen
                                                                                                                                                                                                      CAS-nr. beteckning
Solid saturated hydrocarbons 50-100 %
Kemisk karakterisering: Blandningar
Beskrivning: Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

Farliga ingredienser: Utgår

4 Åtgärder vid första hjälpen
Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänna hänvisningar: Det erfordras inga speciella åtgärder.
Vid inandning: Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Vid kontakt med huden: Kyl med kallt vatten efter kontakt med smält produkt.
Vid kontakt med ögonen: Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten.
Vid förtäring: Om besvär kvarstår, kontakta läkare.

5 Brandbekämpningsåtgärder
Släckmedel
Lämpliga släckningsmedel:
CO2, sand, släckningspulver. Använd inget vatten.
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Skum
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten
Råd till brandbekämpningspersonal
Speciell skyddsutrustning: Inga speciella åtgärder krävs.

6 Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgä rder vid nödsituationer
Obehöriga skall föras i säkerhet.
Särskild halkrisk pga produktläckage/-spill.
Miljöskyddsåtgärder:
Inga speciella åtgärder krävs.
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
Metoder och material för inneslutning och sanering: Städa upp mekaniskt.
Hänvisning till andra avsnitt Inga farliga ämnen frigörs.

7 Hantering och lagring

Hantering:
Försiktighetsmått för säker hantering Inga speciella åtgärder krävs.
Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd :
Inga speciella åtgärder krävs.
Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell  oförenlighet
Lagring:
Krav på lagerutrymmen och behållare: Inga speciella krav.
Hänvisningar beträffande sammanlagring: Erfordras ej.
Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Solid:
Förvaras torrt.
Förvaras svalt.
Skyddas mot ljus.
Lagringsklass: 11

8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av t ekniska anläggningar: Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

Kontrollparametrar
Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör överv akas: Utgår.
Ytterligare hänvisningar: De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

Begränsning av exponeringen
Personlig skyddsutrustning:
Allmänna skydds- och hygienåtgärder: Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Andningsskydd: Erfordras ej.
Handskydd: Handskar - värmeisolerande
Handskmaterial
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en
tillverkare till nästa.
Handskmaterialets penetreringstid Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Ögonskydd: Erfordras ej.
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9 Fysikaliska och kemiska egenskaper
Information om grundläggande fysikaliska och kemisk a egenskaper
Allmänna uppgifter
Utseende:

Form: Fast
Färg: Vit

Lukt: Luktfri
Lukttröskel: Ej bestämd.

pH-värde: Ej användbar.

Tillståndsändring
Smältpunkt/smältområde: Ej bestämd.
Kokpunkt / kokområde: Ej bestämd.
Stelningstemperatur/-område: 58-61 °C

Flampunkt: > 150°C

Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej bestämd.

Tändtemperatur: >300°C

Sönderdelningstemperatur: Ej bestämd.

Självantändbarhet: Produkten är ej självantändande.

Explosionsfara: Produkten är ej explosiv.

Explosionsgränser:
Nedre: Wax dust / powder:

> 15 g/m³
Övre: Wax dust / powder:

> 1000 g/m³

Ångtryck vid 20°C: <0,01 hPa

Densitet vid 20°C: 0,9 g/cm³

Bulkdensitet vid 20°C: 400-500 kg/m³
Relativ densitet Ej bestämd.
Ångdensitet Ej användbar.
Förångningshastighet Ej användbar.

Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Olöslig.

Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestämd.

Viskositet:
Dynamisk: Ej användbar.
Kinematisk: Ej användbar.

Annan information Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10 Stabilitet och reaktivitet
Reaktivitet
Kemisk stabilitet
Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvik as: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.
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11 Toxikologisk information
Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet:
Primär retningseffekt:
på huden: Ingen irritationsrisk.
på ögat: Ingen irritationsrisk.
Sensibilisering: Ingen sensibiliserande effekt känd.
Ytterligare toxikologiska hänvisningar:
Vid sakkunnig hantering och ändamålsenlig användning kan produkten enligt vår erfarenhet och de informationer vi har
inte ge upphov till hälsovådliga följder.
Ämnet är ej märkningsförpliktigat enligt EG-listorna i den senast giltiga versionen.

12 Ekologisk information
Toxicitet
Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Persistens och nedbrytbarhet Produkten är inte lätt, men potentiellt biologiskt nedbrytbar.
Beteende i miljöomgivningar:
Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Rörligheten i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Ytterligare ekologiska hänvisningar:
Allmänna hänvisningar:
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT: Ej användbar.
vPvB: Ej användbar.
Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

13 Avfallshantering
Avfallsbehandlingsmetoder
Rekommendation:
Kan återanvändas efter bearbetning.
Små mängder kan deponeras tillsammans med hushållsavfall.
                                                                                                                                                                                                      Europeiska avfallskatalogen
05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning
07 01 99 Annat avfall

12 01 12* Använda vaxer och fetter

Ej rengjorda förpackningar:
Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

14 Transport information

Vägtransport ADR/RID och GGVSEB (gränsöverskridande/inl and):

ADR/RID: 9 Övriga farliga ämnen och föremål
Kemler-tal: 99
UN-nummer: 3257
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 9 
Officiell transportbenämning: ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
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Tunnelrestriktionskod D 
Kommentarer: Products < 100°C are no hazardous goods / class 9 do es not apply.

Sjötransport IMDG:

IMDG/GGVSee-klass: 9 
UN-nummer: 3257
Label 9 
EMS-nummer: F-A,S-P
Marine pollutant: Nej
Rätt tekniskt namn: ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.
Kommentarer: Ämnet är inte farlig < 100°C.

Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR:
ICAO/IATA-klass: - 
Kommentarer: It is not expected that fluid product is transported by air.
Särskilda försiktighetsåtgärder Varning: Övriga farliga ämnen och föremål
Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och  IBC-koden Ej användbar.

15 Gällande föreskrifter
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandninge n när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Märkning enligt EEC-riktlinjer:
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier bör iakttas.
Produkten är ej märkningsförpliktigad enligt EG-riktlinjer/Förordningen om farliga ämnen (GefStoffV).

Särskild märkning av vissa tillredningar:
Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.
Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning inte har gjorts.

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 avtalat rättsförhållande.

Område som utfärdar datablad: Product safety department, Sasol Wax GmbH, Hamburg, Germany
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