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Byggmax AB

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

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

MIDUN Fasadfärg Ekonomi vit

1.1 Produktbeteckning

2010Abbreviation:

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Byggmax ABLeverantör:

Armégatan 40Gatuadress:

S-171 71 SolnaStad:

Telefon: 0771-890089 (Sweden) 85 449 

977 (Norway) 0800-123 232 

(Finland)

E-post: info@byggmax.se

www.byggmax.comInternet:

GBK Gefahrgutbüro GmbH, Nödnummer +49(0)6132-844631.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Inget farligt beredning ämne enligt EG-direktiv 1999/45/EG

2.2 Märkningsuppgifter

Övrig information

Enligt EU:s riktlinjer/LKP är produkten ej märkningspliktig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

Formel: 3021705

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder.

Vid illamående kontakta läkare.

Generell rekommendation

Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats. 

Kontakta läkare vid besvär.

Vid inandning

Tvätta omedelbart med tvål och mycket vatten.

Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Vid hudkontakt

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter. 

Om ögonirritation består, kontakta en specialist

Vid ögonkontakt

Drick mycket vatten 

Vid illamående kontakta läkare.

Vid nedsväjning
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Själva produkten är inte brännbar.

Lämplig släckmetod avgörs av faktorer i omgivningen.

Lämpliga släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Kolmonoxid och koldioxid.

Använd tryckluftsapparat.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

Övrig information

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

I händelse av gasbildning använd andningsskydd.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Sörj för god ventilation.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.
6.2 Miljöskyddsåtgärder

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur eller liknande).

Skyffla upp på lämplig behållare för bortskaffande.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Förvaras väl tillsluten.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Får endast användas på väl ventilerad plats.

Rekommendation för säker hantering

Inga speciella åtgärder mot brand erfodras.

Information om brand- och explosionsskydd

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvara behållare väl tillsluten på en torr, sval och väl ventilerad plats.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Se till att ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda rum.

Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

Tag genast av nedstänkta kläder.

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

Reviderad nr: 1,00 Reviderad datum: 26.04.2013 SV



MIDUN Fasadfärg Ekonomi vit

Säkerhetsdatablad

Produktkod: C058131Datum: 26.04.2013 Sida 3 av 4

Byggmax AB

enligt förordning (EG) nr 1907/2006

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Andningsskydd

Uppgifter om handskmaterial [modell/typ, tjocklek, genomträngningstid/användningstid, vätningsskikt]: 

Butylgummi, 0,7 mm, 480min., 60min, t ex skyddshandskar <Butoject> från firman www.kcl.de. Denna 

rekommendation baserar sig endast på den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under 

laboratorievillkor.

Handskar

skyddsglasögom med sidoskydd

Ögonskydd

Olika

HögviskösAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

KarakteristiskLukt:

Provnormer

pH-värde: 8-9

Tillståndsväxlingar

 e.t.Flampunkt:

Ångtryck:

  (vid 20 °C)

ca. 23 hPa

Densitet (vid 20 °C): 1,19-1,25 g/cm³

Vattenlöslighet: blandbar

Viskositet, dynamisk:

  (vid 20 °C)

15000-35000 mPa·s

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

För att undvika termisk sönderdelning överhetta inte.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Kolmonoxid och koldioxid

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Ytterligare information

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Empiriska data beträffande effekt hos människan

Vid sakkunnig hantering och vid beaktande av de allmänt gällande hygieniska föreskrifterna har inga 

risker för ohälsa blivit bekanta.

AVSNITT 12: Ekologisk information

Ekologiska skador är inte kända eller förväntade vid normal användning.

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

Obetydligt vattenförorenande

Ytterligare information

AVSNITT 13: Avfallshantering
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13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

080120 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV 

YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; 

Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Andra 

vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

Avfallsslag nummer-Restavfall

AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV 

YTBELÄGGNINGAR (FÄRG, LACK OCH PORSLINSEMALJ), LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG; 

Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack; Andra 

vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

080120

Tomma behållare skall lämnas till lokal återanvändning, återvinning eller sophantering.

Förorenad förpackning

AVSNITT 14: Transport information

No hazardous material as defined by the prescriptions.

Ytterligare information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

EU-föreskrifter

2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC1999/13/EG (VOC):

Övrig information

interior wall paints matt/satin:  2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC

interior wall paints silk: 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC

exterior wall paints: 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC

Directive 2004/42/EG: compliant

1907/2006/EG REACH: compliant

Nationella bestämmelser

1 - lågrisk för vattenkvalitetenVattenförorenande-klass (D):

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna under punkt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga på användning och sakkunning 

hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större 

mängder vid olyckor och oregelbundenheter.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad 

som är känt i dagsläget.

Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad.

De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende 

på garantiföreskrifter enligt lag.

(e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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