
 

SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1. Produktbeteckning 
Handelsnamn: Dynagrip 
Synonymer: - 
CAS-nr: 1302-74-5 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från: Bindemedel för golv och slitagetåliga skikt. 
Beskrivning av användning: Processkategori 5, 8a, 9, 19, 26 (PROC5 Blandning vid satsvisa 

processer för beredning av blandningar* och ämnen (flerstegs och/eller 
betydande kontakt), PROC8a Överföring av ämne eller beredning 
(fyllning/tömning) från/till kärl/stora behållare på platser som inte är särskilt 
avsedda för detta ändamål, PROC9 Överföring av ämne eller blandning till 
små behållare (för ändamålet särskilt avsedd fyllningslinje, inklusive 
vägning), 
PROC 19 Manuella verksamheter innefattar handkontakt, endast tillgänglig 
personlig skyddsutrustning kan användas, PROC26 Hantering av fasta 
oorganiska ämnen vid omgivningstemperatur) 
Miljöavgivningskategori 2, 5, 10a, 11a (ERC2 Formulering till blandning, 
ERC5 Användning i industrianläggning som leder till införlivande i/på vara, 
ERC10a Vitt spridd användning av varor med låg avgivning (utomhus), 
ERC11a Vitt spridd användning av varor med låg avgivning (inomhus). 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Tillverkare/leverantör: Scanmineral AB. 

Heljesvägen 10 
437 36 Lindome 
Tel.: +46 31 99 49 70 
E-post: info@scanmineral.se 
Webbplats: www.scanmineral.se 

För mer information kontakta: 
Kontaktperson: Patrik Bengtsson 
E-post: info@scanmineral.se 
Tel.: +46 31 99 49 70 

1.4. Nödnummer 

Ring ditt lokala nödnummer. 
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Avsnitt 2: Farliga egenskaper. 
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008. 
Tom. 

2.2. Märkningsuppgifter 
Globalt harmoniserade systemet för klassificering och märkning av kemikalier, EU (GHS) 
Faropiktogram: - 
Signalord: - 
Faroangivelser: - 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar. 
3.1. Ämnen 

Korund (korundstruktur) 
CAS-nr: 1302-74-5 
EG-nr: (603-397-4) 
Reach-nr: Se avsnitt 16. 
Innehåll (viktprocent): 100 % 
Fara, 1272/2008/EG: - 

3.2. Blandningar 
Kemisk karaktärisering: Korund, aluminiumtrioxid, naturlig aluminiumoxid alfakorund, 

Al2O3. 
Ämnet marknadsförs i sandform men även som finkornigt pulver med en 
partikelstorlek som inte ryms inom EU:s definition av nanomaterial (se 
avsnitt 16). 

Farliga ingredienser (och grundmaterial/element/främmande ämnen). 

Aluminiumoxid (Al2O3) 
CAS-nr: 1344-28-1 
EG-nr: 215-691-6 
Reach-nr: 01-2119529248-35 
Innehåll (viktprocent): Cirka 60 % 
Fara, 1272/2008/EG: - 

Järn(III)oxid (Fe2O3) 
CAS-nr: 1309-37-1 
EG-nr: 215-168-2 
Reach-nr: 01-2119457614-35 
Innehåll (viktprocent): Cirka 30 % 
Fara, 1272/2008/EG: - 

Kvarts (SiO2) 
CAS-nr: 14808-60-7 
EG-nr: 238-878-4 
Reach-nr: - 
Innehåll (viktprocent): Cirka 5 % 
Fara, 1272/2008/EG*: STOT RE 2; H373 - Acute Tox. 4; H332 
Anmärkning: * Klassificering endast < 63 pm, för avsedd användning ej tillämplig, kvarts, 

(materialet är en mekaniskt/kemiskt bunden komponent till korund). 
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Skyddsangivelser: - 

Bestämning av farliga komponenter 
som ska märkas ut: - 

2.3. Andra faror Ämnet irriterar ögon och andningsorganen. Vid långvarig och upprepad 
exponering finns risk för lungsjukdom. Undvik dammbildning. 

 
Resultat av PBT- och vPvB- bedömning 
PBT:  Nr. 
vPvB:    Nr. 
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Titandioxid (TiO2) 
CAS-nr: 13463-67-7 
EG-nr: 236-675-5 
Reach-nr: 01-2119489379-17 
Innehåll (viktprocent): Cirka 3 % 
Fara, 1272/2008/EG **: Carc. 2, H351 
Anmärkning: ** Klassificering för avsedd användning ej tillämplig (materialet är en 

mekaniskt/kemiskt bunden komponent till korund). 

Alla H- och EUH-fraser: se avsnitt 16. 

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen. 
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna rekommendationer: De rekommenderade åtgärderna baseras på avsedd användning där 
det utöver kontakt med produkten kan avges damm från produkten. Detta 
kan påverka vilken typ av åtgärder som ska vidtas vid första hjälpen. 

Vid kontakt med ögonen: Vid irritation, skölj med mycket vatten och ta bort eventuella 
kontaktlinser och skölj genast ögonen med vatten (under minst 15 
minuter) Gnugga inte i ögonen. Kontakta sedan ögonläkare (för hjälp 
med borttagning av partiklar). 

Vid hudkontakt: Ta bort ämnet från huden. Vid irritation på huden skölj påverkade områden 
med vatten (och tvål), tvätta försiktigt. Smörj den rena huden försiktigt. 
Gnugga eller riv inte på hud som påverkats. 

Vid förtäring: Låt personen skölja munnen med vatten och sedan spotta ut det (ge aldrig 
en medvetslös person något att dricka, på grund av kvävningsrisken). Låt 
sedan personen dricka mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Hämta 
läkarhjälp. Placera personen i stabilt sidoläge vid medvetslöshet. Lossa 
på åtsittande kläder som skjorta, slips och bälte. 

Efter inandning av aerosol/damm: Om irritation uppstår i näsa och svalg, måste du hitta ett damfritt område, 
dricka vatten och rengöra näsan. Kontakta läkare om symptomen 
kvarstår. 

4.2. De viktigaste symptomen och följderna, både akuta och fördröjda 
Allmänt: Informationen baseras främst på partiklar från detta material. Materialet 

tvättas, dammas av och körs genom en skärm för att förhindra damm. 
Vid inandning: De direkta effekterna vid inandning av damm är hosta och i vissa fall, 

även rosslande. Orsakar skador på lungorna vid inandning av stora 
mängder. Försämrar astma. Ämnet kan påverka det centrala 
nervsystemet. 

Vid hudkontakt: Lätt irritation och/eller dermatit på grund av mekanisk påverkan. 
Rodnad, svullnad, klåda, brännande känsla eller synrubbningar. 

Vid kontakt med ögonen: Partiklar kan skada ögonen. Exponering för 
ämnet irriterar ögonen men skadar inte ögats vävnad permanent. Klåda, 
svullnad. 

Vid förtäring: Förtäring kan orsaka irritation på andningsorganen. Kan endast 
absorberas i begränsad omfattning av matspjälkningskanalen. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Symptomatisk behandling och kompletterande stöd enligt förskrivning. 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel:  Använd släckmedel som är lämpliga för omgivningen och närmiljön. 
Olämpliga släckmedel av säkerhetsskäl: - 

5.2. Särskilda faror med ämnet eller blandningen 
Ovanliga brandfaror: Inga särskilda brandfaror. Ämnet är inte brandfarligt och 

bidrar inte till flamspridning. Produkten kan avge ämnen i form av fint 
metallpuder vid slipning, 
som utgör en minimal brand- eller explosionsrisk under arbetet. 

Möjliga utsläpp vid brand: Inga särskilda ämnen. 

5.3. Råd för brandbekämpningspersonal 
Brandmän ska bära syrgasapparat med slutet system. Använd 
utbildad personal som är medveten om riskerna med produkten. Efter 
användning ska utrustningen rengöras noggrant (duscha, rengör 
kläderna noggrant och kontrollera dess skick). 

Ytterligare information:  Förpackning och omgivande material kan vara brännbart. 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp. 
6.1. Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden i nödsituationer 

Se till att medarbetarna har lämplig personlig skyddsutrustning vid 
eventuell dammbildning. Spridning av damm måste förhindras, till 
exempel genom att blöta området eller täcka produkten. Sörj för god 
ventilation och förhindra ytterligare dammbildning. Dammkorn på golvet 
kan ge ökad halkrisk. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Förhindra spridning med vinden. Häll inte ut stora mängder av ämnet i 
avloppet. Häll inte ut ämnet i dagvattnet. 

6.3. Metoder och material för uppsamling och rengöring 
Använd inte tryckluft vid rengöring. Samla upp pulvret med en 
dammsugare med HEPA-filter. Området ska fuktas innan det borstas 
rent. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Information om säker hantering – se avsnitt 7. 
Information om personlig skyddsutrustning – se avsnitt 8. Information om 
avfallshantering – se avsnitt 13. 

Avsnitt 7: Hantering och lagring. 
7.1. Åtgärder för säker hantering 
Hantering:   Hantering kan ge upphov till damm och arbetet 

ska utformats för att minimera exponering för damm och för att förhindra 
ansamling av damm. Produkten ska där så är möjligt användas under 
kontrollerade förhållanden (till exempel genom att använda en 
dammuppsamlare med filter) 

Information om brand- och explosions- 
skydd:   En ren och städad arbetsplats bidrar till dammbekämpning och begränsar 

risken för dammexplosioner. 
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Utfärdandedatum: 
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7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuella oförenligheter 
Lagring: Begränsa dammförekomst vid uppackning. Förvaras torrt. Materialet 

kan bilda klumpar under fuktiga förhållanden. Tom förpackning som 
kan innehålla rester ska rengöras innan den kasseras eller 
återanvänds. 

Förvaring, lämplig: 25 kg-säck, storsäck eller bulk. 
Information om förvaring i en gemensam lagringsanläggning: 
 Förvara åtskilt från mat och 

livsmedel. 
Förvaringstemperatur: Rumstemperatur. 
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Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd. 

Ingredienser med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen: 
Produktinformation: 
CAS-nr: 1302-74-5 

Produkt (smärgel)  

Tidsvägt medelvärde 8 timmar. mg/m3 (ppm) 10 (-) inhalerbart damm 
4 (-) respirabelt damm 
EH40/2005 

Produktinformation: 
(komponent): 
CAS-nr: 14808-60-7 

Kvarts  

Tidsvägt medelvärde 8 timmar. mg/m3 (ppm) 0,1 (-) BE, belgiskt värde som leverantörsvärde 
Produktinformation: 
(komponent): 
CAS-nr: 13463-67-7 

Titandioxid  

Tidsvägt medelvärde 8 timmar. mg/m3 (ppm) 10 (-) inhalerbart damm 
4 (-) respirabelt damm 
EH40/2005 

8.1. Kontrollparametrar 

Farliga ingredienser med DN(M)EL: 
Produktinformation Exponering Värde Enhet Population /  
(komponent):    Effekter 
Aluminiumoxid 
CAS-nr: 1344-28-1 
DN(M)EL Kortsiktig - mg/kg  Arbetstagare, 

hudexponering  kroppsvikt/dag  lokala effekter 
DN(M)EL Kortsiktig - mg/m3 Arbetstagare, 
 inandning   lokala effekter 
DN(M)EL Kortsiktig - mg/kg hudexponering
 Arbetstagare,   kroppsvikt/dag systemiska effekter 
DN(M)EL Kortsiktig - mg/m3 Arbetstagare,  
 inandning systemiska effekter 
DN(M)EL Långsiktig - mg/kg  Arbetstagare, 

hudexponering   kroppsvikt/dag  systemiska effekter 
DN(M)EL Långsiktig 15,63  mg/m3  Arbetstagare, 
 inandning    systemiska effekter 
DN(M)EL Långsiktig  - mg/kg  Arbetstagare 

hudexponering   kroppsvikt/dag lokala effekter 
DN(M)EL Långsiktig  15,63  mg/m3 Arbetstagare, 
 inandning    lokala effekter 
DN(M)EL Kortsiktig inandning  - mg/kg Konsumenter,  
   kroppsvikt/dag  lokala effekter 
DN(M)EL Kortsiktig inandning  - mg/m3 Konsumenter,  
    lokala effekter 
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DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Kortsiktig inandning 

- mg/m3 Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Långsiktig inandning 

- mg/m3 Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Långsiktig förtäring 

3,29 mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL 
Långsiktig inandning 

- mg/m3 Konsumenter, lokala 
effekter 

Farliga ingredienser med DN(M)EL: 

Produktinformation (komponent): 
Järn(III)oxid 
CAS-nr: 1309-37-1 

Exponering Värde Enhet Population/effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig inandning - mg/m3 Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Kortsiktig inandning 

- mg/m3 Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Långsiktig inandning 10 mg/m3 Arbetstagare, 

systemiska effekter 
DN(M)EL Långsiktig 

hudexponering 
- mg/kg 

kroppsvikt/dag 
Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Långsiktig inandning 10 mg/m3 Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig inandning - mg/m3 Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Kortsiktig inandning 

- mg/m3 Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Långsiktig inandning 

- mg/m3 Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL 
Långsiktig förtäring 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL Långsiktig inandning - mg/m3 Konsumenter, lokala 
effekter 

Farliga ingredienser med DN(M)EL: 

Produktinformation (komponent): 
Titandioxid 
CAS-nr: 13463-67-7 

Exponering Värde Enhet Population/effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, lokala 
effekter 
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DN(M)EL Kortsiktig inandning - mg/m3 Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Kortsiktig inandning - mg/m3 Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig inandning - mg/m3 Arbetstagare, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Långsiktig inandning 10 mg/m3 Arbetstagare, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig inandning - mg/m3 Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL Kortsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Kortsiktig inandning - mg/m3 Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig inandning - mg/m3 Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig förtäring 700 mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsument, 
systemiska effekter 

DN(M)EL Långsiktig 
hudexponering 

- mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsumenter, lokala 
effekter 

DN(M)EL Långsiktig inandning - mg/m3 Konsumenter, lokala 
effekter 

Farliga ingredienser med PNEC: 
Produktinformation (komponent): 
Aluminiumoxid 
CAS-nr: 1344-28-1 

Värde Enhet Område 

PNEC - mg/l Sötvatten 
PNEC - mg/l Havsvatten 
PNEC - mg/l Periodiska utsläpp 
PNEC 20 mg/l Avloppsreningsverk 
PNEC - mg/kg torrvikt Sediment i sötvatten 
PNEC - mg/kg torrvikt Sediment i havsvatten 
PNEC - mg/kg våtvikt Mark 
PNEC - - Luft 
PNEC - mg/l Via munnen 

Farliga ingredienser med PNEC: 

Produktinformation (komponent): 
Titandioxid 
CAS-nr: 13463-67-7 

Värde Enhet Område 

PNEC 0,127 mg/l Sötvatten 
PNEC 1 mg/l Havsvatten 
PNEC 0,61 mg/l Periodiska utsläpp 
PNEC 100 mg/l Avloppsreningsverk 
PNEC 1000 mg/kg torrvikt Sediment i sötvatten 
PNEC 100 mg/kg torrvikt Sediment i havsvatten 
PNEC 100 mg/kg våtvikt Jord 
PNEC - - Luft 
PNEC Ingen bio- mg/l Via munnen 

mailto:info@scanmineral.se


 

 

SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

 ackumulerings- 
potential 

  

8.2. Begränsning av 
exponering Allmänna 

 

Personligt skydd: 

Gränsvärden för hälsa och 
säkerhetsåtgärder: 

Tekniska säkerhetsåtgärder: 

 

Hud och kropp: 

Händer: 

Ögon: 

Ovan angivna gränsvärden baseras på inandning av damm från 
produkten (smärgel). Förebygg inandning av damm från produkten eller 
damm som avges under avsedd användning. 
Under arbetet är det förbjudet att röka, äta och dricka. Bär lämpliga 
skyddskläder (tjock bomull rekommenderas), som är lämpliga för 
användningsområdet. 
Bestämmelserna för skydd av personal och gränsvärden på 
arbetsplatsen kan varierar mellan länderna. Följ de gränser som gäller 
på ditt företag. 
Granska tillämpningsområdena för att identifiera eventuella källor till 
exponering för damm. Punktutsug, som samlar upp dammet vid källan, 
kan användas. Till exempel bord med inbyggt utsug, verktyg för 
utsläppskontroll och materialhanteringsutrustning. Håll arbetsytorna 
rena. Använd dammsugare med HEPA-filter (High Efficiency Particle 
Air) som är anpassad för damm, undvik sopning och tryckluft. 
Krävs på arbetsplatser utan tillräcklig ventilation eller vid dammbildning. 
Lämplig syrgasapparat med slutet system ska användas om 
ventilationen är bristfällig eller om det krävs enligt företagets 
bestämmelser. Det är förbjudet att äta, dricka och röka i områden där 
materialet hanteras och lagras. Vid dammkoncentrationer under 
gränsvärdet för exponering krävs inte andningsskydd men FFP2-
halvmask (mask enligt EN 149: 2001 + A1 2009) kan användas på 
frivillig grund. För korttidsvärden som är mindre än tio gånger 
gränsvärdet ska FFP2-mask användas. Rådgör med en expert om det 
uppstår större eller okända koncentrationer. 
Vid användning av granulat < 100 mikron ska andningsskydd användas. 
Använd lämpliga skyddskläder (helst i tjock bomull) (användning av tjock 
bomull eller skyddskläder för engångsbruk rekommenderas). Fläckiga 
kläder ska rengöras för att avlägsna damm innan de tas 
av (t.ex. genom dammsugning, inte med tryckluft). Förvara arbetskläder 
separat. Tvätta förorenade kläder innan de används igen. 
Tvätta händerna före raster och vid arbetsdagens slut. Skyddshandskar 
ska bäras vid hantering av produkten om det finns risk för hudkontakt. 
Använd tjocka handskar (t.ex. i skinn eller nitrilgummi > 0,11 mm) vid 
långvarig eller upprepad hantering. Förebyggande handskydd genom 
användning av hudkräm. 
Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166. Vid dammbildning, använd 
skyddsglasögon mot damm. Vid behov ska även andningsmask 
användas). Kontaktlinser rekommenderas ej. Ögondusch. 

För att efterleva gränsvärdet för exponering och fastställa att 
exponeringen kontrolleras på rätt sätt kan det vara nödvändigt att 
fastställa ämnenas koncentration i inandningsområdet eller i det 
allmänna utrymmet på arbetsplatsen. 

Samla upp läckande material för att förhindra förorening av marken. 

Mätningsförfaranden: 

Begränsning av 
miljöexponeringen: 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper. 
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper. 
Utseende, fysiskt tillstånd: Fast, kornformigt. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Färg: Gråsvart. 
Lukt: Ingen särskild lukt. 
Luktgräns: Inga data finns tillgängliga. 
pH: Ej fastställt. 
Smältpunkt/smältintervall: > 1 000 °C. 
Kokpunkt/kokintervall: Ej fastställt. 
Flampunkt: Inga data finns tillgängliga, ej brandfarlig. 
Avdunstningshastighet: Inga data finns tillgängliga. 
Antändlighet (fast, gas): Produkten är inte explosiv. 
Explosionsgränser: Ej fastställt. 
Ångtryck: Ej fastställt. 
Ångdensitet: Inga data finns tillgängliga. 
Relativ densitet: Ej fastställt. 
Löslighet i vatten: Ej fastställt. 
Partialkoefficient  

(n-oktanol/vatten): Ej fastställt. 
Flampunkt: Ej fastställt. 
Sönderdelningstemperatur: Inga data finns tillgängliga. 
Viskositet: Ej fastställt. 

9.2. Övrig information 
 

Hårdhet: 8–9 Mohs. 
Kornstorlek: Varierande från 0,01–5 mm. 

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet. 
10.1. Reaktivitet Stabil vid avsedd användning. 

10.2. Kemisk stabilitet Stabilt. 
Termisk nedbrytning/förhållanden att undvika: Stabil. 

10.3. Risk för farliga reaktioner 
Under särskilda förhållanden kan damm och stoft bilda explosiva 
blandningar i kontakt med luft. Aggressiv polymerisering vid kontakt med 
etylenoxid, reagerar aggressivt med klortrifluorid. 

10.4. Förhållanden att undvika Undvik dammbildning vid bearbetning. Vidta försiktighetsåtgärder 
mot urladdning av statisk elektricitet. Undvik kontakt med fukt. 

10.5. Oförenliga material Starka syror, starka baser, klortrifluorid, etylenoxid, 
halogenerat kolväte, syredifluorid, natriumnitrat, sammansatt vinyl. 

10.6. Farliga nedbrytningsprodukter 
Nedbrytning ej sannolik vid rekommenderad förvaringstemperatur och 
normal (industriell eller professionell) användning. 
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Avsnitt 11. Toxikologisk information. 

Produktinformation (komponent): 
CAS-nr: 1344-28-1 

Aluminiumoxid 

Via munnen LD50  > 2 000 mg/kg (råtta, OECD 420). 

11.1. Information om toxikologiska effekter 
LD/LC50-värden av betydelse för klassificeringen: 

mailto:info@scanmineral.se


 

 

SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Inandning 
Hudexponering 

LC50 (4 h) 
LD50 

> 10 000 mg/kg (råtta, OECD 401). 
> 2,3 mg/l (råtta, OECD 403). 

Produktinformation (komponent): 
CAS-nr: 1309-37-1 

Järn(III)oxid 

Via munnen 
Inandning 
Hudexponering 

LD50 
LC50 (14 dagar) 
LD50 

> 10 000 mg/kg (råtta). 
> 210 mg/m3 (råtta, OECD 412). 

Produktinformation (komponent): 
CAS-nr: 13463-67-7 

Titandioxid 

Via munnen 
Inandning 
Hudexponering 

LD50 
LC50 (4 h) 
LD50 

> 5 000 mg/kg (mus, OECD 420). 
> 6,82 mg/m3 

Primär irriterande effekt: 
på huden: Mild mekanisk irritation 
i ögonen: Allvarlig irritation kan uppstå på grund av dammpartiklar. 
vid inandning: Irritation vid ansamling av damm. 

Mutagenitet i könsceller: Ej klassificerad. 
Reproduktions- och utvecklings- 
toxicitet: Ej klassificerad. 
Sensibilisering: Ej klassificerad. 
CMR-effekter (cancerframkallande, mutagenitet i 
könsceller och reproduktionstoxiska egenskaper):
 Ej klassificerad. 

Övrig information: Gäller kiseldioxid (kvarts). 

Toxikologisk information: Gäller kiseldioxid (kvarts) eller kiselsyra. 
Produkten kan innehålla små mängder (< 0,1 %) av respirabel kristallin 
kvarts. Även om ingen kristallin kvarts har tillförts produkten kan den 
innehålla små mängder på grund av naturliga föroreningar från 
råmaterial eller föroreningar från tillverkningsprocessen. 

Experimentell undersökning: Djur som exponerats för höga koncentrationer av kristallin kvarts, 
artificiellt eller genom inandning har rapporterats med fibros och tumörer 
(IARC:s monografier 42 och 68). Inandning och intratrakeal instillation 
av kristallin kvarts hos råttor orsakade lungcancer. Dock visar 
undersökningar av andra arter som möss och hamstrar att djuren inte 
fick lungcancer. Kristallin kvarts orsakade även fibros hos råttor och 
hamstrar vid flera undersökningar av inandning och intratrakeal 
instillation. 

Epidemiologi: Långvarig/upprepad inandning av respirabel kristallin kvarts kan 
orsaka silikos. Vid undersökning av cancerrisken med kristallin kvarts 
granskade Internationella centret för cancerforskning (IARC) flera studier 
från olika industrier och fastslog att kristallin kvarts från arbetsplatser 
som andas in i form av kvarts, tridymit eller kristobalit är 
cancerframkallande hos människor (grupp 1) [IARC:s monografier, 
vol.68; juni 1997]. IARC påpekade också i sin slutsats att cancerrisken 
för människor inte gällde alla de granskade industrierna och att 
cancerogeniteten också kan bero på egenskaperna hos kristallin kvarts 
eller på externa faktorer som påverkar biologisk aktivitet (t.ex. rökning) 
eller fördelningen av ämnets polymorfer. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Avsnitt 12: Ekologisk information. 
12.1. Toxicitet LC/EC50-värden som är relevanta för klassificeringen: 

Produktinformation (komponent): 
CAS-nr: 1344-28-1 

Aluminiumoxid 

Fisk 

Vattenloppa 

Alger 
Bakterier 

LC50 (96 h) 
LC50 (16 dagar) 
NOEC (96 h) 
EL/CL50 (48 h) 
NOEC (48 h) 
EC10/50 

0,078–218,6 mg/l. 
0,43–3,91 mg/l. 
>0,07 –> 50 mg/l. 
0,071–> 99,6 mg/l. 
>0,005 – > 0,135. 
0,051–3,15 mg/l. 

Produktinformation (komponent): 
CAS-nr: 1309-37-1 

Järn(III)oxid 

Fisk 
Vattenloppa 
Alger 
Bakterier 

LC0 (96 h) 
EC50 (48 h) 
EC50 (16 h) 
EC50 (3 h) 

> 50 000 mg/l (danio rerio). 
> 100 mg/l (daphnia magna, OECD 202). 
>8,59 mg/l (aphanizomenon flos-aquae). 
> 10 000 mg/l (actief slib, ISO 8192). 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
Produkten är inte biologiskt nedbrytbar. 
Kemiskt inert och löslig i vatten. Separerade genom mekaniska 
processer (sedimentering, filtrering etc.). Enligt kolumn 2 i bilaga VII till 
Reach-förordningen och referenskapitel R7b, behöver en studie av 
biologisk nedbrytbarhet inte genomföras om ämnet inte är organiskt. 
Nedbrytningstest/biologiska tester är inte relevanta för metall och 
metallföreningar som Al2O3, som inte betraktas som (biologiskt) 
nedbrytbara (CSR). 

12.3. Bioackumuleringsförmåga begränsad eller ingen förväntad bioackumulering. 
Tillgängliga uppgifter visar att det inte förekommer någon 
biomagnifiering av aluminium över trofiska nivåer varken i 
livsmedelskedjan till havs eller på land. Tillgänglig information visar inte 
bara att absorption av aluminium inte leder till biomagnifiering (gradvis 
ökning av koncentrationen av långlivade ämnen i organismer högre upp 
i livsmedelskedjan), utan också att det verkar ge en ”bioutspädning” (en 
minskning av koncentrationen i ett förorenande ämne med motsvarande 
ökning av vatten i organismens trofiska nivå) på högre trofiska nivåer i 
livsmedelskedjan (CSR). 

12.4. Rörlighet i jord Olösligt i vatten. Förväntas inte tränga igenom. Enligt vår 
kännedom har de toxikologiska egenskaperna inte undersökts 
genomgående. 

Ytterligare ekologisk information. 
Allmän information: Faroklass för vatten NWG (tysk lagstiftning) (klassificering av lista): ej 

skadligt för vatten. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB- bedömning 
Blandningen uppfyller inte alla bedömningskriterier gällande persistens, 
bioackumulering och toxicitet och betraktas därmed inte som PBT eller 
vPvB. 

12.6. Andra skadliga effekter Materialet sjunker i vatten och är svårt att samla upp. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Avsnitt 13: Avfallshantering. 
13.1. Metoder för avfallshantering 
Rekommendation:  När avfallet inte fuktas avger det normalt lite damm. Det ska därför 

förvaras i väl förslutna och tydligt märkta behållare. På vissa godkända 
avfallsanläggningar hanteras dammigt avfall separat för att se till att det 
inte blåser iväg. Eftersom infektion kan uppstå vid användning ska en 
expert konsulteras. Gällande bestämmelser från det berörda 
landet ska respekteras. Avfall, även i små mängder, får inte hällas i 
avlopp eller vattendrag. 

EG-förordningen om avfall 
(EWC) - allmänt: 06 08 99. AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER 

Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 
kisel och kiselderivat, annat avfall. 

Avfall (EWC) fyllmedel: 08 02 99. AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, 
DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, 
PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH 
TRYCKFÄRG, avfall från tillverkning, formulering, distribution och 
användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska 
material), annat avfall. 

Orena förpackningar 
Rekommendation:  Avfall ska hanteras enligt officiella bestämmelser. Töm förpackningen 

försiktigt. Förorena inte jord, vatten eller miljö med avfallsbehållarna. Följ 
lokala bestämmelser gällande 
återvinning eller kassering av avfall. 

Tomma behållare:  Rengör behållaren innan den används på nytt (använd även denna 
metod för maskiner som har bearbetat materialet). 
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Landtransport ADR/RID (gränsöverskridande) 
ADR/GGVSEB-klass: Ej farligt gods enligt transportbestämmelserna. 
Riskidentifieringsnummer: - 
UN-nummer: - 
Förpackningsgrupp: - 
Märkning: - 
Särskild märkning: - 
Officiell transportbenämning: - 
Kod för tunnelrestriktioner: - 
Inlandssjöfart ADN/ADR 
ADN/R-klass: - 
UN-nummer: - 
Sekundärfara 
Miljörisker: - 
CMR-egenskaper: - 
Bärkraft: - 
Sjötransport IMDG 
IMDG-klass: - 
UN-nummer: - 
Märkning: - 
Förpackningsgrupp: - 
EMS-nummer: - 
Vattenförorenande: - 

Avsnitt 14: Transportinformation. 
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SÄKERHETSDATABLAD 
Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 

Fullständigt försändelsenamn: - 

Lufttransport ICAO-TI och IATA-DGR 
ICAO/IATA-klass: - 
UN-nummer: - 
Märkning: - 
Förpackningsgrupp: - 
Fullständigt försändelsenamn: - 

14.1. UN-nummer                      -  

14.2. Officiell transportbenämning   -  

14.3 Faroklass för transport              -  

14.4. Förpackningsgrupp   - 
 
14.5. Miljörisker   - 
 
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 

Kontrollera att inte något damm bildas (och blåser iväg) under transport. 

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol och  
IBC-koden     - 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter. 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
Nationella bestämmelser: 

Avfallssymbol: 

EU-förordningar och -direktiv som påverkar blandningen (som inte nämns direkt eller indirekt): Direktiv 
89/686/EEG Personlig skyddsutrustning. 
Direktiv 98/24/EG Risker som har samband med kemiska agenser i arbetet. 
Förordning (EG) 2008/1272 Om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. 
Förordning (EU) 2015/830  Kommissionens förordning av den 28 maj 2015 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr  
1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (REACH). 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts. 

Avsnitt 16: Övrig information. 
Förteckning med relevanta H- och EUH-fraser från avsnitt 2 och 3: 

H332 – Skadligt vid inandning. 
H351 - Misstänks kunna orsaka cancer <Ange exponeringsväg om det är 
definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra 
exponeringsvägar>.  
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Utfärdandedatum: 
Handelsnamn: 
Sida: 
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H373 – Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad 
exponering genom inandning. 
Acute Tox. - Akut toxicitet. 
Carc. - Cancerogenitet. 
STOT RE - Specifik organtoxicitet – upprepad exponering. 

Utskriftsdatum: 9 februari 2016. 
Föregående utgåva: Originalversion. 
Version: 1.0. 
Ändring: Ingen. 

Historik: 

 
Informationen som anges i detta dokument baseras på befintlig kunskap och erfarenhet. Syftet med 
säkerhetsdatabladet är att beskriva produkterna enligt deras säkerhetskrav. Informationen ska inte ses 
som någon garanti för produktens egenskaper. Det är alltid användarens skyldighet att fastställa 
informationens och rekommendationernas lämplighet för de produkter som används för eget bruk. 

- Materialet är en malm som uppfyller kriterierna för undantag i Reach-
förordningen EG 1907/2006, bilaga V (Följande ämnen som förekommer i 
naturen, om de inte modifieras kemiskt: Mineraler, malm, slig, rå eller 
behandlad naturgas, råolja, kol, gasol, naturgaskondensat, processgaser 
och beståndsdelar därav, koks och cementklinker). 
- Nanomaterial är ett naturligt, oavsiktligt framställt eller avsiktligt tillverkat 
material som innehåller partiklar i fritt tillstånd eller i form av aggregat eller 
agglomerat och där minst 50 % av partiklarna i antalsstorleksfördelningen 
har en eller flera yttre dimensioner i storleksintervallet 1–100 nm. 
Referens: Pressmeddelande från Europeiska kommissionen IP/11/1202 
- Kemiskt bunden respirabel kristallin kvarts kan avges under bearbetning 
i koncentrationer över 0,1 % på grund av mekanisk förslitning. 
- Smärgel är en naturlig mineral som kan innehålla orenheter. 

- Överenskommelse om god hantering 
och säker användning av kristallin kvarts och produkter som innehåller 
detsamma, för att skydda arbetstagares hälsa (www.nepsi.eu. 

 
Accord europeen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt 
gods på väg) 
Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses 
par chemin de fer (reglementet för internationell transport av farligt gods på 
järnväg) 
Internationella regelverket för sjötransport av farligt gods Internationella 
Lufttransportorganisationen 
Bestämmelser om farligt gods från internationella lufttransportorganisationen 
(IATA) 
Internationella civila luftfartsorganisationen 
ICAO:s bestämmelser för säker transport av farligt gods med flyg 
Vattenförorenande 
Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
Chemical Abstracts Service (del av American Chemical Society) 
Dödlig koncentration, 50 procent 
Halva den maximala effektkoncentrationen 
Dödlig dos, 50 procent 
Occupational Exposure Limit (yrkeshygieniskt gränsvärde) 
No Observed Effect Concentration (nolleffektkoncentration) 
Very Persistent and Very Bioaccumulative (mycket långlivad & bioackumulerbar) 
Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance (Långlivade, bioackumulerbara 
och toxiska ämnen) 
European Waste Catalogue (Europeiska avfallskatalogen) 
Time-Weighted Average (tidsvägt medelvärde) 

Anmärkning: 

Referens: 

Förkortningar och akronymer: 
ADR: 

RID: 

IMDG: 
IATA: 
IATA-DGR: 

ICAO: 
ICAO-TI: 
P: 
GHS: 
CAS 
LC50: 
EC50: 
LD50: 
OEL: 
NOEC: 
vPvB: 
 
PBT: 
EWC: 
TWA: 
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DNEL: Derived No-Effect Level (härledd nolleffektnivå) 
DMEL: Derived Minimal Effect Level (härledd minimal effektnivå) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (uppskattad nolleffektkoncentration) 

Säkerhetsdatabladet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 

EMERY är ett varumärke som tillhör A.B.A. Minerals & Services B.V. 
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