
 SIKKERHETSDATABLAD 
Dette sikkerhetsdatabladet er i henhold til regulativet (EF) nr. 1907/2006 og ISO 11014-1 

Side 1(2) 
Databladnr: 1041/02 
Dato: 13. juli 2010 
Produkt: ECOTECH anti-spatter 

 

 

1. NAVN PÅ PRODUKT OG LEVERANDØR 
Produktnavn: ECOTECH anti-spatter  
Anvendelse: Motvirker klebing av sveisesprut. 
Leverandør: AS ESAB,  Postboks2050, 3255 Larvik, Norge, firmapost@esab.no  
Telefon: +47 331 21000 
Webområde: www.esab.com 
2. FARLIGE EGENSKAPER 
Ingen.  

3. OPPLYSNINGER OM PRODUKTETS SAMMENSETNING OG INGREDIENSER 
Dette produktet er en vannoppløselig væske til overflatebehandling. En sammensetning av 
vegetabilske oljer, fett og emulgatorer. Dette produktet inneholder ingen farlige ingredienser i 
henhold til EC Directive 67/548/EEC. 
4. FØRSTEHJELPSTILTAK 
Øyekontakt: Skyll med vann i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis problemet vedvarer. 
Hudkontakt: Vask med vann og mild såpe. 
Svelging: Drikk vann eller melk. Unngå brekninger. Kontakt lege hvis problemet vedvarer.
5. TILTAK VED BRANN 
Bruk passende brannslukkingsapparat til det brennende materialet og brannsituasjon, f.eks. 
skum, kullsyre (CO2), pulver. 
6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP 
Ta opp søl med et absorberende materiale, f.eks. sand, mineralullmatte eller et annet egnet 
materiale. Unngå forurensing av avløpsrør og vassdrag.  
Personmessige forholdsregler: se punkt 8 
Miljømessige forholdsregler: se punkt 13 
7. HÅNDTERING OG LAGRING 
Håndtering: 
Unngå langvarig og hyppig hudkontakt. Unngå dannelse av støv og aerosoler. 
Lagring: 
Hold pakken lukket. Lagres ved 5-40°C. Må ikke eksponeres for frost, direkte sollys eller 
varme.  Oppbevares adskilt fra sterke oksiderende produkter. 

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR 
Tekniske forholdsregler: 
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, lokale avsug, for å hindre dannelse av støv og aerosoler fra 
produktet. 
Personlig verneutstyr: 
Benytt hansker og verneklær. Hold arbeidsplassen og verneutstyret rent og tørt.  

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 
Utseende: Væske, nøytral lukt. 
Viskositet (40°) :    15°E, 125cSt             (DIN 51 562) 
Løselighet (20°) : Emulsjon 
Flammepunkt (°C): >370 
pH: 8 
Relativ tetthet: 1.01-1.05 
10. STABILITET OG REAKTIVITET 
Stabilitet: Dette produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. 
Reaktivitet: Unngå kontakt med syrer eller sterke oksiderende midler. 

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER 
Akutt helsefare: Verdi LD50 : 30 000 mg/kg oralt (rotter). Det finnes ingen data på at dette 

produktet har en sensibiliserende effekt. 
Kronisk 
helsefare: 

Det fines ingen data på at dette produktet eller dets ingredienser har en 
kronisk påvirkning på helsen. 

Helsefareinformasjonen er basert på giftighetsdata til identiske produkter og deres 
ingredienser. 

12. MILJØOPPLYSNINGER 
Dette produktet er fullstendig biologisk nedbrytbart. Dette produktet emulgerer i vann. 

13. AVFALLSHÅNDTERING 
Kassér produkter, rester og emballasje på en miljømessig forsvarlig måte, og ifølge statlige og 
lokale bestemmelser. Resirkuler avfall om mulig.  

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER 
ADR/RID / IMDG / IATA : -    
UN-nummer : -     
Ingen internasjonale bestemmelser eller restriksjoner gjelder. 
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15. KLASSIFISERING/MERKING 
Kjennetegn i henhold til EEC-forskrifter: - 
Produktet er ikke klassifisert som farlig. 
Les og forstå produsentens instruksjoner, din arbeidsgivers sikkerhetspraksis og HMS-
instruksjonene på merkelappen. Vær oppmerksom på statlige og lokale bestemmelser. Ta 
forholdsregler når du sveiser, og beskytt deg selv og andre.  

16. ANNEN INFORMASJON 
Det refereres til ESAB ”Welding and Cutting – Risks and Measures”, F52-529 ”Precautions and 
Safe Practices for Electric Welding and Cutting” og F2035 “Precautions and Safe Practices for Gas 
Welding, Cutting and Heating” tilgjenglig fra ESAB, samt: 
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” 
publisert av National Fire Protection Association, 1 Batterymarch Park, Quincy, MA 02169 

England: 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". 
Canada: CSA Standard CAN/CSA-W117.2-01 “Safety in Welding, Cutting and Allied Processes” 
 Dette produktet har blitt klassifisert i henhold til farekriteriene i CPR og 

sikkerhetsdatabladet inneholder all informasjon som er påkrevd fra CPR. 
Dette sikkerhetsdatabladet har blitt revidert på grunn av endringer i flere avsnitt og/eller nytt 
format. Dette sikkerhetsdatabladet erstatter 1041/01. 
ESAB ber om at brukerne av dette produktet leser sikkerhetsdatabladet og gjør seg kjent med 
produktets risiko- og sikkerhetsinformasjon.  For å påse sikker bruk av dette produktet skal 
brukeren: 
- Varsle sine ansatte, agenter og kontraktholdere om informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet og 

annen dokumentasjon om risiko og sikkerhet. 
- Sørge for å gi tilsvarende informasjon til alle kunder som er brukere av dette produktet. 
- Anmode sine kunder om å varsle egne ansatte og kunder om produktets risiko- og 

sikkerhetsinformasjon. 
Informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet bygger på tekniske data som ESAB anser for pålitelige.

ESAB frasier seg alt ansvar og gir heller ingen garantier når det gjelder bruk av denne 
informasjonen, ettersom brukerforholdene er utenfor ESABs kontroll. Kontakt ESAB for mer 
informasjon. 
 


