
 

 

SÄKERHETSDATABLAD Sida : 1 / 8 

Utgåva Nr : 2 

Utgivningsdatum : 
07/05/2018 

Derbibrite NT Ersätter : 04/02/2015 

 

 

   

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

1.1. Produktbeteckning 

Produktnamn/beteckning : Derbibrite NT 

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

Huvudanvändningskategori : Industriella användningar 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Firma : Imperbel N.V./S.A 
Bergensesteenweg 32 
1651  Lot , Belgium 
Telefon +32 2 334 87 00 
Telefax: +32 2 378 14 69 
E-post: infobe@derbigum.com 
Webbplats: www.derbigum.com 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Telefonnummer för nödsituationer : + 32 3 575 55 55 (24h/24h)   

 

FINLAND 
Myrkytystietokeskus 

 
 
+358 9 471 977 

SWEDEN 
Giftinformationscentralen 
Swedish Poisons Information Centre, 
Karolinska Hospital 

 
 
+46 833 12 31 (International) 112 - begär Giftinformation (National) 

  

 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper 

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

2.1.1. Klassificering i enlighet med relverket (EU) 1272/2008 

CLP-klassificering : Produkten är icke farlig i enlighet med direktiv 1272/2008/EEC 

Inte klassificerat 
 

2.1.2. Klassificering i enlighet med EU-direktiven 67/54/EEG och 1999/45/EG 

Klassificering : Produkten är en artikel och är inte ett föremål för Direktiv 67/548/EEG 
eller Direktiv 1999/45/EG. 

 
Inte klassificerat 
 

2.2. Märkningsuppgifter 

2.2.1. Märkning i enlighet med relverket (EU) 1272/2008 

Inte tillämpligt. 
 
2.2.2. Märkning enligt direktiven (67/548- 1999/45) 

Inte tillämpligt 
 

2.3. Andra faror 

Övriga faror : PBT/vPvB data : 
Denna information är inte tillgänglig. 
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AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 

Gäller inte 

3.2. Blandningar 

Ämnets namn Produktbeteckning % Klassifikation alt efter 
direktiv 67/548/EEC 

Ofarliga beståndsdelar (CAS-nr.) Non-hazardous 100 Inte klassificerat 
 

Ämnets namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 
förordning (EG) 1272/2008 
[CLP] 

Ofarliga beståndsdelar (CAS-nr.) Non-hazardous 100 Inte klassificerat 

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av (EU)H, R-fraser nämnda under detta avsnitt. 
 

Ämnets eller blandningens beteckning : Produkten innehåller inga ämnen klassificerade som hälsoskadliga i 
sådana koncentrationer som skall beaktas enligt EU-direktiv. 

 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Inandning : Har sannolikt inga skadliga effekter. 
Sörj för frisk luft. 
Låt den skadade vila och håll varm med en filt. 
I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning 
tillkallas. 

Hudkontakt :  Har sannolikt inga skadliga effekter. 
Tvätta huden med mild tvål och vatten 
Om en person känner sig illamående eller visar tecken på hudirritation, 
kontakta läkare. 

Ögonkontakt : Har sannolikt inga skadliga effekter. 
Skölj omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. 
I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning 
tillkallas. 

Vid förtäring : Har sannolikt inga skadliga effekter. 
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personer är vid 
medvetande). 
Sök läkarhjälp vid obehag. 

Övrig information : Förstahjälpare: Sörj för eget skydd! 
Se också sektion 8 . 
Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en 
person med kramper. 
Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 
Symptomatisk behandling. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Inandning : Ingen information tillgänglig. 

Hudkontakt : Ingen information tillgänglig. 

Ögonkontakt : Ingen information tillgänglig. 

Förtäring : Ingen information tillgänglig. 

Andra skadliga effekter : Ingen information tillgänglig. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 

I alla oklara fall eller om symptom uppträder, skall medicinisk rådgivning tillkallas. 
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 

Lämpliga släckningsmedel : Släckningspulver, Koldioxid, Sand 

Olämpliga släckmedel enligt 
säkerhetsbestämmelser 

: Stark vattenstråle . 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brandfara : Produkten är inte brandfarlig. 

Speciella risker  : Utrym området. 
Avger toxiska utdunstningar vid upphettning över flampunkten 
Släckvatten får inte hamna i avloppet eller vattendrag. Bortskaffas i enlighet 
med gällande lagstiftning. 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Råd till brandbekämpningspersonal : Särskild utrustning vid brandbekämpning. 
Vid brand: Använd buren andningsapparat. 
Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. 

 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

För icke-räddningspersonal : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. 
Hänvisning till andra avsnitt: 8. 
Utrym området. 
Undvik kontakt med huden och ögonen. 
Undvik inandning av damm och ånga. 
Sörj för tillräcklig ventilation. 
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. 

För räddningspersonal : Se till att det finns procedurer och träning för dekontaminering och 
bortskaffande i nödfall. 
Hänvisning till andra avsnitt: 8. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder : Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. 
Om produkten förorenar floder och sjöar eller avlopp informera berörda 
myndigheter. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. 
Samla in i förslutna och lämpliga behållare för senare bortskaffning. 
Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Personligt skydd: se avsnitt 8 . 
Bortskaffande: se avsnitt 13. 
 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 

Hantering : Sörj för tillräcklig ventilation. 
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. 
Personligt skydd: se avsnitt 8 . 
Undvik kontakt med huden och ögonen. 
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Undvik inandning av ånga. 
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. 
Säkerställ bra processkontroll för att undvika onödigt utsläpp av 
avloppsvatten (temperatur, koncentration, pH-värde, tid). 
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. 
Undvik blanda med oförenliga material. 

Råd om allmän arbetshygien : Använd endast i lokaler med tillräcklig ventilation. 
Tvätta händerna inför varje rast och direkt efter hantering av produkten. 
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. 
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. 
Iaktta god industrihygienisk praxis. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagring : Behållaren förvaras väl tillsluten på sval väl ventilerad plats. 
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra 
antändningskällor. Rökning förbjuden. 

Förpackningsmaterial : Förvaras endast i originalbehållaren. 

7.3 Specifik slutanvändning 

Inga data tillgängliga. 
 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Gränsvärden för exponering : Inga data tillgängliga 

Inga tillgängliga data 
 

8.2. Begränsning av exponeringen 

Personligt skydd : Välj kroppsskydd efter halt och koncentration av det farliga ämnet på 
arbetsplatsen.  

 Andingsskydd : I normala fall behövs inte något personligt andningsskydd. 
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. 
Helmask (EN 136) 
Halvtäckande ansiktsmask (DIN EN 140) 
Typ av filter: A (EN141). 

 Handskydd : Skyddshandskar som uppfyller kraven i EN 374.,Vid val av 
skyddshandskar för specifika användningsområden och specifika 
användningstillfällen på arbetsplatsen, måste hänsyn även tas till andra 
faktorer på arbetsplatsen, som t.ex. (men inte begränsat till): ev. andra 
kemiska ämnen som används, fysiska krav (skydd mot skär-
/stickskador, skicklighet, termalskydd), liksom 
anvisningar/specifikationer från handsktillverkaren/-leverantören. 

 Skyddsglasögon : Krävs inte vid normal användning Bär skyddsglasögon med sidoskydd. 

Tekniska kontrollåtgärder : Sörj för tillräcklig ventilation. 
Ordna med tillräcklig luftväxling och/eller utsug i arbetslokaler. 
Organisatoriska åtgärder för att förebygga/begränsa utsläpp, spridning 
och exponering 
Hänvisning till andra avsnitt: 7. 

Begränsning av miljöexponeringen : Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. 
Följ gällande EG-miljöskyddslagstiftning. 
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Utseende : fast 

Färg : svart 

Lukt : luktfri 

Smältpunkt/fryspunkt : 150 °C 

Fryspunkt : Inga data tillgängliga 

Flampunkt : 300 °C 

Avdunstningshastighet : Inga data tillgängliga 

Ångtryck : Inga data tillgängliga 

Relativ densitet : 1,05 

Löslighet i vatten : olöslig 

Löslighet i olika medier : Inga data tillgängliga 

Självantändningstemperatur : 350 °C 

Nedbrytningstemperatur : Ej användbar 

Explosiva egenskaper : Ej användbar 

Oxiderande egenskaper : Ej användbar 

9.2. Annan information 

Inga tillgängliga data 

 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 

Reaktivitet : Ej användbar  

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabilitet : Ej användbar  

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Risken för farliga reaktioner : Ej användbar  

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som skall undvikas : Ej användbar  

10.5. Oförenliga material 

Oförenliga material : Ej användbar  

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga sönderdelningsprodukter : Ej användbar  
 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om de toxikologiska effekterna 

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 
data inte anses vara uppfyllda.) 

 
 

   
Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 

data inte anses vara uppfyllda.) 
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Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 
data inte anses vara uppfyllda.) 

   
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 

data inte anses vara uppfyllda.) 
   
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 

data inte anses vara uppfyllda.) 
   
Carcinogenicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 

data inte anses vara uppfyllda.) 
 

 

 
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 

data inte anses vara uppfyllda.) 
   
Specifik organtoxicitet – enstaka 
exponering 

: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 
data inte anses vara uppfyllda.) 

 

 

 
Specifik organtoxicitet – upprepad 
exponering 

: Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 
data inte anses vara uppfyllda.) 

 

 

 
Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga 

data inte anses vara uppfyllda.) 
 

Annan information 

Symptom som hör ihop med fysikaliska, kemiska och toxikologiska egenskaper,Hänvisning till andra avsnitt:   4.2 
 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Toxicitet : Ekologiska skador är inte kända eller förväntade vid normal användning. 
 
 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Persistens och nedbrytbarhet : Inga data tillgängliga 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Bioackumulering : Inga data tillgängliga 

12.4. Rörligheten i jord 

Mobilitet : Ingen information tillgänglig. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

PBT/vPvB data : Ingen information tillgänglig.  

12.6. Andra skadliga effekter 

Annan information : Ingen information tillgänglig.  

 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Produktavfall: : Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. 
Bortskaffas i enlighet med gällande lagstiftning. 
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning. 
Samla upp och avyttra avfallsprodukter vid en auktoriserad 
avfallshanteringsanläggning. 
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Förorenad förpackning : Enligt lokala och nationella bestämmelser. 

Ytterligare ekologiska tips : Undvik utsläpp till miljön. 

Förslagslista för 
avfallsnyckel/avfallsbeteckningar enligt 
EAKV 

: Avfallskoden skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med 
myndigterna som handhar avfall. 

 

AVSNITT 14: Transportinformation 

14.1. UN-nummer 

UN-nummer : NA 

14.2. Officiell transportbenämning 

Officiell benämning för transporten : NA 
UN-Officiell transportbenämning 
IATA/IMDG 

: NA 

14.3. Faroklass för transport 

14.3.1. Vägtransport 

ADR/RID : Ej klassificerat för det här transportsättet 

14.3.2. Insjötransport (ADN) 

ADN : Ej klassificerat för det här transportsättet 

14.3.3. Sjötransport 

IMDG-kod : Ej klassificerat för det här transportsättet 
Class or Division : Gäller inte 

14.3.4. Lufttransport 

ICAO/IATA : Ej klassificerat för det här transportsättet 
Class or Division : Gäller inte 

14.4. Förpackningsgrupp 

Förpackningsgrupp : NA 

14.5. Miljöfaror 

Annan information : Ej användbar. 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder  

Särskilda försiktighetsåtgärder : Ej användbar. 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 

Kod: IBC : Ej användbar. 

 

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 

15.1.1. EU-föreskrifter 

Begränsad användning : Ej användbar 
 
 

Produkten innehåller en beståndsdel enligt 
kandidatlistan i Annex XIV i REACH-reglerna 
1907/2006/EG. : ingen 

Godkännande : Ej användbar 
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15.1.2. Nationala föreskrifter 

DE : WGK : 1 
DE : Tysk lagringsklass (LGK) : LGK 13 - Icke-brännbara fasta ämnen 
NL : ABM : 11 - Weinig schadelijk voor in het water levende organismen (B) 
NL : NeR (Nederlandse emissie Richtlijn) : Organic substances in powdered form 

 
 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Kemikaliesäkerhetsbedömning : Krävs inte 
 

AVSNITT 16: Annan information 

 

Viktiga litteraturreferenser och 
datakällor 

: European Chemicals Bureau (http://esis.jrc.ec.europa.eu)   
Info from supplier 

Annan information : Uppskattning/klassificering CLP,Vara 9,Beräkningsmetod. 

Förkortningar och akronymer : ADN = Europeiskt avtal om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar 
ADR = Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på 
väg 
CLP = Klassificering, märkning och förpackning enligt förordning (EG) 1272/2008 
IATA = Internationella luftfartsorganisationen 
IMDG = Internationell kod för sjötransport av farligt gods 
LEL = undre explosionsgräns 
UEL = övre explosionsgräns 
REACH = Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier 
EC50 = Genomsnittlig effektiv koncentration 
LC50 = Medelletalkoncentration 
LD50 = Medelletaldos 
TLV = Tröskelvärden 
TWA = tidsvägt medelvärde 
STEL = Korttidsgrändsvärden 
peristent, bioackumulerande och giftigt (PBT). 
mycket persistent och mycket bioackumulerande (vPvB). 
WGK = Wassergefährdungsklasse (Water Hazard Class under German Federal Water 
Management Act) 

   

Detta säkerhetsdatablads innehåll och utformning följer Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/45/EG, 67/548/EG, 
1272/2008/EG samt dess förordning 1907/2006/EG (REACH) bilaga II. 

 

FRISKRIVNINGSKLAUSUL Informationen i detta varuinformationsblad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det 
angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, 
lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte anses vara en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen 
hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller 
process om inte angivet i texten. 

 


