Säkerhetsdatablad
AVSNITT 1 – PRODUKTIDENTIFIKATION
Produktnamn: SmartWater IndSol Tracer Solutions.
Används som stöldskyddsmärkning.
EUROSAFE SECURITY SOLUTIONS AB
Gasverksvägen 11
611 35 Nyköping
Sverige
Tel. 0155-46 06 00 (kontorstid 07.00-16.00)

E-post: info@eurosafe.se

AVSNITT 2 – FARLIGA EGENSKAPER
Inga giftiga substanser.

AVSNITT 3 – SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
En vattenbaserad blandning av polymerlösning och tillsatsämnen i små doser.

AVSNITT 4 – ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
Vid intag i munnen ska munnen sköljas med vatten.
Vid kontakt med hud ska huden tvättas med tvål och vatten.
Vid kontakt med ögonen, skölj ögonen med vatten.

AVSNITT 5 – BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
Icke brännbart.

AVSNITT 6 – ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP
Överflödig vätska torkas upp med absorberande material som sedan avyttras bland brännbart avfall.

AVSNITT 7 – HANTERING OCH LAGRING
o

o

Förvara i temperatur mellan 0 C och 35 C.

AVSNITT 8 – BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
Även om produkten inte är giftig rekommenderas skyddshandskar och skyddsglasögon för överkänsliga personer.

AVSNITT 9 – FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
o

Kokpunkt: Cirka 100 C.
pH-värde: Cirka 7.
Fysisk form: Vätska.
Utseende: Kan vara antingen vit eller lätt färgad i flytande form.
Lukt: En lätt doft av ammoniak.
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AVSNITT 10 – STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabilt.

AVSNITT 11 – TOXIKOLOGISK INFORMATION
Inga giftiga substanser.

AVSNITT 12 – EKOLOGISK INFORMATION
Ingen påverkan på grund av extremt små kvantiteter.

AVSNITT 13 – AVFALLSHANTERING
Avyttra bland farligt avfall eftersom vätskan innehåller delar av polymer.

AVSNITT 14 – TRANSPORTINFORMATION
Inte klassificerat enligt föreskrifter för transport på väg, till sjöss eller med flyg.

AVSNITT 15 – GÄLLANDE FÖRESKRIFTER
Inte klassificerat enligt föreskrifter.

AVSNITT 16 – ANNAN INFORMATION
Detta är 3:e årliga revisionen av detta faktablad om säkerhet och har producerats den 8 augusti 2011.
Halkrisk föreligger på vått underlag.
Produkten är inte klassificerad som giftig enligt definition i Chemicals (Hazard Information and Packaging for
Supply) Regulations 2009 (CHIP 4). Produkten har en tendens att fästa på ytor som den kommer i kontakt med
och utifrån det rekommenderar vi användning av skyddshandskar och någon form av ögonskydd.
Informationen ovan antas vid publicering vara riktig men är inte avsedd att vara fullständig utan ska enbart
användas som riktlinje. SmartWater Technology Ltd kan inte hållas ansvarigt för eventuell skada som uppkommer
vid hantering av eller kontakt med produkten ovan.
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