
 

Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG-nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

1.1 Produktbeteckning 
Granuflakes 

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det 
avråds från. 

Färgflingor för ytfinish på golv och väggar. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Scanmineral 
Heljesvägen 10 
437 36 Lindome 
Sverige 
Tel. +46 31 99 49 70 Fax. +46 31 99 48 70 

Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad: info@scanmineral.se 

1.4 Nödnummer: 
Ring ditt lokala nödnummer 

Avsnitt 2: Farliga egenskaper 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
Klassificering enligt CLP-förordningen EG nr 1272/2008 
Inget farligt ämne eller blandning. 

2.2 Märkningsuppgifter 
GHS-klassificering enligt direktiv EG nr 1272/2008 
Inget farligt ämne eller blandning. 

2.3 Andra faror 
Andra faror har inte identifierats med den här produkten. Förvaras oåtkomligt för barn. Ska 
inte släppas ut i avlopp eller i miljön. Hantera innehåll och förpackningar enligt lokala, 
regionala, nationella och internationella föreskrifter för avfallshantering. 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG Nr. 453/2010 

Granuflakes 

Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.2   Blandning 
Farliga ingredienser EG nr. 1272/2008 (CLP) 
Inga farliga ingredienser. 

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1   Beskrivning av allmänna åtgärder vid första hjälpen 
Inga risker förekommer som kräver särskilda åtgärder vid första hjälpen. Vid tveksamheter 
eller om symptomen kvarstår ska läkare kontaktas. 
Inandning 
Inga risker. 
Hudkontakt 
Produkten irriterar inte huden. 
Kontakt med ögonen 
Skölj genast ögonen med rinnande vatten i minst 10 minuter och håll ögonlocken öppna. 
Förtäring 
Skölj munnen med vatten och drick mycket vatten. Framkalla INTE kräkning. Stoppa aldrig 
någonting i munnen på en medvetslös person. Kontakta läkare och visa 
förpackningen/etiketten. 

4.2   De viktigaste symptomen och följderna, både akuta och fördröjda 
Inga data finns tillgängliga. 

4.3   Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 
Inga data finns tillgängliga. 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1   Släckmedel Lämpliga släckmedel 
Använd lämpliga släckmedel för omgivningen. 
Olämpliga släckmedel 
Inga. 

5.2   Särskilda faror med ämnet eller blandningen 
Brand kan orsaka irriterande ångor. 

5.3   Råd till brandbekämpningspersonal 
Särskild skyddsutrustning 
Lämplig syrgasapparat med slutet system kan krävas. 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG-nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Ytterligare information 
Samla upp avrinning efter brand separat, släpp inte ut ämnet i avlopp eller 
vattendrag. Produkten är i sig inte brandfarlig. 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1  Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och förfaranden i nödsituationer 
Se till att det finns tillräckligt med frisk luft. Andas inte in ångorna. 

6.2  Miljöskyddsåtgärder 
Låt inte produkten rinna ut i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar, floder 
eller avloppsledningar ska de lokala myndigheterna informeras enligt lokala föreskrifter. 

6.3  Metoder och material för uppsamling och rengöring 
Samla upp spill, lägg det i en behållare för avfallshantering enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 
13). 

6.4  Hänvisning till andra avsnitt 
Se avsnitt 8 och 13. 

Avsnitt 7: Hantering och lagring 

7.1  Åtgärder för säker hantering 
Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs. 
För information om personlig skyddsutrustning – se avsnitt 8. 

7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring 
Förvara i originalförpackning. Förvara förpackningen sluten och stående för att undvika spill. 
Observera försiktighetsåtgärder på etiketten. Förvara på sval, torr och frostfri plats med god 
ventilation, avskild från värmekällor, risk för antändning och direkt solljus. 
Anmärkningar om gemensam lagring 
Inga 
Rekommenderad förvaringstemperatur: Frostfritt +0 ° C 
Känslighet för UV-strålning och värme: Skydda från värme och direkt solljus. 
Frostkänslighet: Skydda från frost. 

7.3 Specifik slutanvändning 
Se produktens tekniska datablad. 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG-nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 8: Begränsning av exponering/personligt skydd 

8.1  Kontrollparametrar 
Inga kända gränsvärden för exponering. 

8.2  Begränsning av exponeringen 
Individuella skyddsåtgärder Allmänt 
hälsoskydd 
Undvik kontakt med ögonen. 
Andningsskydd 
Skyddsmask rekommenderas. 
Ögonskydd 
Skyddsglasögon med CE-märkning. 
Handskydd 
Krävs inte vid normal användning av produkten. 
Kroppsskydd 
Använd lämpliga skyddskläder. 
Riskhanteringsåtgärder 
Arbetstagarna på arbetsplatsen ska ges lämplig information. 
Arbetsplatsen ska inspekteras regelbundet. 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska 
egenskaper Allmän information 
Utseende 

Fysiskt tillstånd fast 
Färg flera 

Innehåll fasta partikar 100 % 
Lukt luktfri 
Lukttröskel ej fastställd 
Formaldehyd < 10 ppm 
VOC < 1 g/l 
Initial kokpunkt /kokpunktsintervall ej tillgänglig 
Flampunkt ej tillämpligt 
Flampunkt ej tillämpligt, ingen självantändning 
Explosiva egenskaper ej tillämpligt, ej explosivt 
Ångtryck vid 20°C ej tillgängligt 
Relativ densitet vid 20°C 2,0–2,5 g/cm3 

9.2  Övrig information 
Ingen ytterligare information tillgänglig. 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG-nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1  Reaktivitet 
Ingen reaktionsbenägenhet vid normal lagring och användning. 

10.2  Kemisk stabilitet 
Stabil under normala förhållanden. 

10.3  Risk för farliga reaktioner 
Inga farliga reaktioner om produkten används enligt specifikationerna. 

10.4  Förhållanden som ska undvikas 
Undvik frost och direkt solljus. 

10.5  Oförenliga material 
Ingen oförenlighet om produkten används enligt specifikationerna. 

10.6  Farliga nedbrytningsprodukter 
Ingen farlig nedbrytning om produkten används enligt specifikationerna. 

Avsnitt 11: Toxikologisk information 

11.1  Information om toxikologiska effekter Akut 
toxicitet 

Primära risker För huden 
Inga data finns tillgängliga. 
För ögonen 
Inga data finns tillgängliga. 
Sensibilisering 
Inga data finns tillgängliga. 
Specifik organtoxicitet 
Inga data finns tillgängliga. 

CMR-effekter (cancerogenitet, mutagenitet och reproduktionstoxicitet) 
Baserat på tillgängliga uppgifter klassificeras blandningen inte som CMR-toxisk. 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG-nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet Toxicitet i vattenmiljö 
Inga data finns tillgängliga. 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
Biologiskt nedbrytbar 
Inga data finns tillgängliga. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Inga data finns tillgängliga. 

12.4 Rörlighet i jord 
Inga data finns tillgängliga. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB- bedömning 
PBT: Produkten uppfyller inte kriterierna för PBT enligt Reach-förordningens bilaga XIII. 
vPvB: Produkten uppfyller inte kriterierna för vPvB enligt Reach-förordningens bilaga XIII. 

12.6 Andra skadliga effekter 
Inga kända betydande effekter eller allvarliga faror. 

12.7 Ytterligare information 
Förvaras skilt från jord, avlopp, yt- och grundvatten. 

Avsnitt 13: Avfallshantering 

13.1 Rekommenderade metoder för avfallshantering 
Kassera avfall i form av produkten och förpackningar vid godkänd 
avfallshanteringsanläggning enligt gällande nationella och lokala föreskrifter. 
Rekommenderad rengöring 
Sopa upp med kvast eller dammsugare 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG Nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 14: Transportinformation 

14.1  UN-nummer 
Ej reglerat. 

14.2  Officiell transportbenämning 
Ej tillämpligt. 

14.3  Faroklass för transport 
Ej tillämpligt. 

14.4  Förpackningsgrupp 
Ej tillämpligt. 

14.5  Miljöfaror 
Ej tillämpligt. 

14.6  Särskilda försiktighetsåtgärder 
Se avsnitt 6–8. 

14.7  Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden 
Ej tillämpligt. 

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter 

15.1  Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö Nationella föreskrifter för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen 
Produkten kan bearbetas inomhus av arbetstagare. 

15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Produkten innehåller inga ämnen som kräver en kemikaliesäkerhetsbedömning. 
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Säkerhetsdatablad 
Enligt förordning 1907/2006/EG, EG-nr. 
453/2010 

Granuflakes 
Ref. 100 
Datum för revision 2018-01-01 

Avsnitt 16: Övrig information 

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på aktuella kunskaper och gällande lagstiftning. 
Informationen är avsedd att ge allmän vägledning gällande hälsa och säkerhet baserat 
på vår kunskap om hantering, lagring, transport, utsläpp och användning av produkten, och ska inte 
betraktas som en garanti för produktens egenskaper eller kvalitet. Informationen ska ses som en 
beskrivning av säkerhetsåtgärderna för produkten. Den gäller endast för den här produkten och inte 
för ovanlig, kombinerad eller icke-standardiserad användning av den eller om instruktioner och 
rekommendationer inte följs. 
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Information om Reach och GHS/CLP 
De hänvisningar som krävs enligt Reach (EG nr. 1907/2006) och GHS- och CLP-förordningen (EG nr. 
1272/2008) kommer att genomföras av oss enligt lokala bestämmelser. Vi kommer att anpassa och 
uppdatera våra säkerhetsdatablad regelbundet, enligt informationen som vi får från våra 
leverantörer. Vi kommer som vanligt att informera dig om sådana ändringar. 

När det gäller Reach genomför vi som nedströmsanvändare inte egna registreringar utan förlitar oss 
på information från våra leverantörer. Så snart som informationen är tillgänglig kommer vi att 
uppdatera våra säkerhetsdatablad. Detta kan, beroende på registreringskravet eller 
kompletterande ingredienser, ske någon gång under perioden 2010-12-01 och 2018-06-01. 
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