
 

 

1. Namnet på produkten och företaget: 
Produktnamn: 
 

Termokit 684 
 

 
Revisionsdatum: Ersätter (tidigare datum):  
15-02-07 18-07-05 
  
Produktkod:  
-  

 
 

Leverantör: Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, DK-4600  
Køge, Danmark 
Tlf: (+45) 56 64 00 70   Fax: (+45) 56 64 00 90 
 
DANA LIM A/S kundservice i Sverige:  
Telefon 046-570 70 
 
Nödtelefon: 
Läkare kan hänvända sig för ytterligare information till  
Giftinformationscentralen, Karolinska Sjukhuset:  
Telefon 08-33 12 31 
 
 
Varetype: Oljehaltig kitt.  
 
Användningsområden: 
Användes som fönsterkitt. 
För ytterligare information, läs produktinformationen. 

 

2.  Sammansättning/ämnenas klassificering: 
 
Ämnen klassificerade som hälsofarliga i enlighet med EU 
laggivning: 
 
Namn:  Halt: Symbol: R-fraser*: 
- - - - 
 
 
Produkten innehåller inga upplysningspliktiga ämnen. 
 
 
 
 

 
 

3.  Farliga egenskaper: 
 
Produkten är ej märkningspliktig. 

 

5.  Åtgärder vid brand: 
 
Produkten är brännbar. 
 
Brand släckes med skum, kolsyra, pulver eller finfördelat 
vatten. Använd inte vattenstråle, det sprider branden. Nedkyl 
utsatta stängda behållare med vatten. 
 
Förbrändingsprodukter kan vara hälskadeliga och andings-
skydd krävas. 

 
 
 

6.  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp: 
 
Se skyddsanvisningar under punkt 8. 
 
Saneringsmetoder: 
Skrapa upp spill med spartel eller liknande verktyg och samla 
upp i lämplig behållare som är godkänd för ändamålet (se 
under punkt 13). 
 
Sanera och rengör företrädesvis med rengöringsmedel, undvik 
använding av lösningsmedel.  
 
Spill får inte hällas i kloak eller vattendrag. 

 

7.  Hantering og lagring: 
 
Hantering: 
Personlig skyddsutrustning: Se avsnitt 8. 
 
Lagring: 
Produkten förvaras i en väl tillsluten emballage på en torr och 
kölig plats med god ventilation. 
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4. Första hjälpen: 
 
Allmän information: 
I tveksamma fall bör läkare kontaktas. 
 
Inanding: 
Sörj för frisk luft. 
 
Stänk i ögonen: 
Avlägsna evt. kontaktlinser, håll ögonen brett. Skölj genast 
med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritation 
kvarstår. 
 
Hudkontakt: 
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och 
vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd inte 
lösningmedel eller lacknafta. Kontakta läkare om irritation 
kvarstår. 
 
Förtäring: 
Kontakta läkare och visa detta varuinformationsblad. 

 

SÄKERHETS 
DATABLAD 

 



 
 8. Personliga skyddsåtgärder / begränsning av 

exponeringen: 
 
Tekniske skyddsåtgärder: Sörj för tillräcklig ventilation.  
 
 
Hygieniske gränsvärden: 
Namn:   ppm mg/m3 Anm Noter 
- - - - - 

 
De upplysta gränsvärdena är i enlighet med Arbetarskydds-
styrelsens Förfatningssamling över hygieniske gränsvärden 
(AFS 2005:17). 
 
 
Personlig skyddsutrustning: 
Kontakta evt. leverantör av skyddsutrustning i förbindelse med 
val av utrustning till den konkreta arbetssituation. 
 
Andningsskydd: 
Vid otillräcklig ventilation skal lämpliga andningsskydd 
användes.  
 
Skydd för händer: 
Hudkontakt skall begränsas till ett minimum. Använd evt. 
skyddshandskar (f.x. butylgummi eller nitril, genombrottstid >8 
timar ) och bomull-handskar som underhandskar vid risk för 
kontakt. 
 
Ögonskydd: 
Undvik kontakt med ögonen.  
 
Hudskydd: 
Använd evt. lämpliga skyddskläder. 

9.  Fysikaliska och kemiska egenskaper: 
  
Fysikalisk tillstånd:  Pasta 
Färg: Enligt pigmentering 
Flampunkt:   >100°C 
Densitet,  g/ml:  2,0 (25°C) 
Löslighet i vatten: Praktisk taget olöslig 
pH: Ca. 7,0 

 
 

10. Stabilitet och reaktivitet: 
 
Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga  
sönderdelningsprodukter bildas. 
 
Hålles åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen 
och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner. 

 

11. Toxikologisk information: 
 
Hudkontakt: Upprepad eller långvarig kontakt kan svagt irritera 
huden. 
 
Ögonkontakt: Kan vara svagt irriterande för ögats slemhinnor 

 

12. Ekotoxikologisk information: 
 
Produkten är praktisk taget olöslig och sedimenterar lätt. 
 
Produkten er inte klassificerat farlig för miljön enligt 
beräkningsmetoden i föreskriften om klassificering och 
märkning av kemiska ämnen och produkter. 
 
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. 

 
 

13. Avfallshantering: 
 
Förhindra utsläpp i avloppet. 
 
Lämna för destruktion enligt lokala bestämmelser för  
deponering av avfall. 
 
EAK-kod:  08 04 10 

 
 

14. Transportinformation: 
 
Ej transportklassificerad.  

 
Transportnamn: - 
 UN-nr.:   - 

    

ADR/RID: 
 

Klass: - Pk.gr: -  Varningsetikett: - 

IMDG:   Klass: -  
EmS: - 
 

Pk.gr: - 
MP: -  

Varningsetikett: - 

ICAO/IATA: Klass: - Pk.gr: - Varningsetikett: - 
 

15. Gällande bestämmelser: 
 
I enlighet med EU Direktiv är produkten märkt följande: 
 
Farosymbol: Produkten är ej märkningspliktig. 
 
Innehåll:   - 
 
R-fraser:   - 
 
S-fraser:   - 
 
 
Användningsbegränsningar: - 

 
 

16. Övrig information: 
 
Vid revidering av säkerhetsdatablad har ändringar skett i  
punkterna: 8.  
 
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på vår 
nuvarande kunskap och på EU laggivning. 
Anvisningarna i detta säkerhetsdatablad är givet under 
förutsättningen att produkten användes enligt ovan angiven 
anvisning. Liksom det är förutsatt att användningsbegräns-
ningen och krav om utbildning är fullgjord. Det är alltid 
förbrukarens ansvar att uppfylla kraven fastställda av den 
nationella laggivningen. 
Informationen i detta säkerhetsdatablad bör uppfattas som en 
beskrivning av de försiktighetskrav, som krävs av produkten. 
Informationen är ingen garanti för produktens egenskaper. 
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