
 SÄKERHETSDATABLAD 
Detta säkerhetsdatablad uppfyller Europeiska Kommissionens direktiv 1907/2006 och ISO 11014-1 

Sida 1(2) 
Blad nummer: 1041/02 
Datum: Juli 13, 2010 
Produkt: ECOTECH anti-spatter 

 
1. NAMN PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
Produktens namn: ECOTECH anti-spatter  
Användningsområde: Skydd mot svetssprut. 
Tillverkare/Leverantör: ESAB AB, Box 8004, 402 77 Göteborg, Sweden, sds.esab@esab.se 
Telefonnummer: +46 31 509000 
Webbsida: www.esab.com 
2. FARLIGA EGENSKAPER 
Nej.  

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR 
Detta är en vattenlöslig vätska som används före svetsning. Produkten är en beredning av 
vegetabiliska oljor, fetter och emulgeringsmedel. Produkten innehåller inga farliga ämnen i 
enlighet med EG-direktivet 67/548/EEG. 
4. FÖRSTA HJÄLPEN 
Ögonkontakt: Skölj med vatten i minst 15 minuter. Uppsök läkare om irritationen kvarstår. 
Hudkontakt: Tvätta berörda hudpartier med vatten och mild tvål. 
Förtäring: Ge vatten eller mjölk. Framkalla inte kräkning. Uppsök läkare om problem 

kvarstår. 
5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 
Använd det släckmedel som rekommenderas för det brinnande materialet och rådande 
situation, t.ex. skum, CO2 och pulver. 
6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
Täck över med lämpligt absorptionsmedel som sand, mineralull eller liknande. Undvik att 
förorena avloppssystem och vattendrag.  
Personliga skyddsåtgärder: Se punkt 8. 
Skyddsåtgärder för miljön: Se punkt 13. 
7. HANTERING OCH LAGRING 
Hantering: 
Undvik långvarig och upprepad hudkontakt. Förhindra att dimma och rök bildas. 
Lagring: 
Förvara behållarna slutna. Lagertemperatur 5-40°C. Skydda från frost, direkt solljus och stark 
värme. Förvaras separat från starkt oxiderande substanser. 

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 
Tekniska åtgärder: 
Säkerställ tillräcklig ventilation och utsug för att förhindra dimma och rök från produkten. 
Personlig skyddsutrustning: 
Använd skydd för händer och kropp. Håll arbetsplats och skyddskläder rena och torra.  

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 
Utseende: Vätska, neutral doft. 
Viskositet (400C):    15°E, 125cSt             (DIN 51 562) 
Löslighet (20°) : Emulsion 
Flampunkt (°C): >370 
pH: 8 
Relativ densitet: 1,01-1,05 
10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
Stabilitet: Denna produkt är stabil under normala arbetsförhållanden. 
Reaktivitet: Undvik kontakt med syror och starka oxidationsmedel. 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
Akut toxicitet: Värde LD50: 30 000 mg/kg oralt (råtta) Inga kända data att produkten skulle 

ha någon sensibiliserande effekt. 
Kronisk toxicitet: Det finns inga kända data för att produkten eller dess beståndsdelar har 

kronisk inverkan på hälsan. 
Den toxikologiska informationen baseras på toxikologiska data från identiska produkter och 
deras beståndsdelar. 

12. EKOLOGISK INFORMATION 
Produkten är helt biologiskt nedbrytbar. Produkten emulgerar i vatten. 

13. AVFALLSHANTERING 
Hantera kasserade produkter, rester och emballage på ett för miljön acceptabelt sätt i enlighet 
med internationella och nationella bestämmelser. Använd system för återanvändning om 
sådana finns tillgängliga.  
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14. TRANSPORTINFORMATION 
ADR/RID / IMDG / IATA : -    
UN nummer: -     
Inga internationella föreskrifter eller restriktioner är tillämpliga. 
15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 
Tydlig märkning enligt EEC direktiv: - 
Denna produkt är inte klassad som farlig. 
Läs och förstå tillverkarens och din arbetsgivares instruktioner, och även hälso- och 
säkerhetsinstruktionerna på etiketten. Observera även internationella och nationella 
bestämmelser. Vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig och andra vid svetsning.  
16. ANNAN INFORMATION 
Se även ESAB "Svetsning och skärning – risker och åtgärder", F52-529 "Försiktighetsåtgärder och 
säkert utförande vid elektrisk svetsning och skärning" och F2035 "Försiktighetsåtgärder och säkert 
utförande vid gassvetsning, skärning och upphettning" tillgängliga från ESAB, och till: 
USA: American National Standard Z49.1 "Safety in Welding and Cutting", ANSI/AWS F1.5 “ 

Methods for Sampling and Analyzing Gases from Welding and Allied Processes”, 
ANSI/AWS F1.1 “Method for Sampling Airborne Particles Generated by Welding and Allied 
Processes”, AWSF3.2M/F3.2 “Ventilation Guide for Weld Fume”, American Welding 
Society, 550 North Le Jeune Road, Miami, Florida, 33135. Safety and Health Fact Sheets 
available from AWS at www.aws.org  
OSHA Publication 2206 (29 C.F.R. 1910), U.S. Government Printing Office, Superintendent 
of Documents, P.O. Box 371954, Pittsburgh, PA 15250-7954 
American Conference of Governmental Hygienists (ACGIH), Threshold Limit Values and 
Biological Exposure Indices, 6500 Glenway Ave., Cincinatti, Ohio 45211, USA. 
NFPA 51B ”Standard for Fire Prevention During Welding, Cutting and Other Hot Work” 
publicerad av National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169

UK: WMA Publication 236 and 237, "Hazards from Welding fume”, ”The arc welder at work, 
some general aspects of health and safety”. 

Tyskland: Unfallverhütungsvorschrift BGV D1, ”Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren”. 
Kanada: CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 ”Safety in Welding, Cutting and Allied Processes” 
 This product has been classified according to the hazard criteria of the CPR and the SDS 

contains all the information required by the CPR. 
Detta säkerhetsdatablad har omarbetats på grund av ändringar i flera avsnitt och/eller nytt 
format. Detta säkerhetsdatablad ersätter 1041/01. 
ESAB uppmanar användaren av denna produkt att studera detta säkerhetsdatablad (SDS) och 
uppmärksamma skyddsinformation och eventuella risker vid användning av produkten. För att 
medverka till ett säkert användande av denna produkt skall en användare: 
- underrätta anställda, ombud och entreprenörer om informationen som ges i detta 

säkerhetsdatablad samt annan risk och skyddsinformation förknippade med produkten. 

- förse köpare av denna produkt med samma information. 
- anmoda kunder att i sin tur underrätta anställda och kunder om risker och skyddsinformation 

förknippade med produkten. 
Ovanstående information är lämnad i god tro och är baserad på tekniska data som ESAB betraktar 
som tillförlitlig. Eftersom användandet av denna information står utanför vår kontroll påtager vi oss 
inget ansvar för någon form av användande av informationen och inga garantier lämnas. Kontakta 
ESAB för ytterligare information. 
 


