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Säkerhetsmeddelande 22/04/2009,  version 0 

1. PRODUKTENS OCH FÖRETAGETS IDENTIFIERING: 

 

Handelsnamn:  PROSINTEX AR 

Användning:  Syntetiskt släckningsskum AR 

Tillverkare: 

Profoam s.r.l. 
via Marconi, 21 
28060 San Pietro Mosezzo (NO), Italia 
 

Leverantör och/eller formellt informationscenter:  

 
PROFOAM INTERNATIONAL 
22, avenue René Coty  
75014 Paris, Frankrike 
tel. +33 (0)1 44 08 66 56 – fax +33 (0)1 44 08 66 53 – mail: profoam@profoam.fr 
 

Nödnummer 24 h: 

0039 0321 48 55 55 

2. BESKRIVNING AV FARLIGA EGENSKAPER: 

 
Ifall ämnet hamnar i ögonen förorsakar det irritation som kan dröja i över 24 h. 

3.SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR: 

 
Farliga ämnen enligt klassifikationen i  direktivet 67/548/ETY: 
 
7–10 %  alkylsulfat, ammoniumsalter 
  CAS: 9058-12-3 EY: 292-210-6 
 Xi; R41-38 
 
7–10 %  dietylenglykolimonobutyleter 
 Nro 67/548/ETY: 603-096-00-8 CAS: 112-34-5  EY: 203-961-6 
 Xi; R36 
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3– 5 % etylenglykol 
  CAS: 107-21-1 EY: 203-473-3 
 Xn; R22 
 
1–3 %  alkylsulfat, natriumsalter  CAS: 142-87-0 EY: 205-568-5 
 Xn, Xi; R22-38-41 

 

4. INSTRUKTIONER FÖR FÖRSTA HJÄLP: 
Hudkontakt: 

Alla dekontaminerade kläder kläs av omedelbart! 
 
Hud som har varit eller som misstänks har varit i kontakt med ämnet, sköljs med 
rikligt rinnande vatten och eventuellt med tvål. 
 

Stänk i ögonen: 
 

Ögonen sköljs omedelbart med rinnande vatten, ögonlocken uppåtvända i minst 10 
minuter. Efter detta skyddas ögonen med steril binda eller torr och ren duk. LÄKARE 
BÖR BESÖKAS! 

 
Sväljning: 
 
Kräkning bör åstadkommas. Läkare besöks omedelbart och säkerhetsbladet förevisas 
läkaren. 
 
Suspenderad aktivtkol i vatten eller paraffinolja kan ges åt patienten. 
 
Andning: 
 
Utrymmet ventileras. Patienten tas genast ut ur utrymmet och läggs liggande i ett väl 
ventilerat utrymme. Om patienten mår illa bör läkare kontaktas. tuuletetulle alueelle. 
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5. ÅTGÄRDER VID ELDSVÅDA: 

 
Lämpliga släckningsmedel: 
 

Inget speciellt. Detta ämne är ett släckningsmedel.  
 

Olämpliga släckningsmedel: 
 

Inget speciellt.  
 

Speciella faror som ämnet eller blandningar kan åstadkomma: 
 
Vid långvarig kontakt med värme och hetta kan det frigöras kol-, kväve-, och svaveloxider. 
Andningskydd bör användas. 

6. ÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA UTSLÄPP: 

 
Direktiv för att hindra personskador: 
 

Skyddshandskar och –kläder används.  
 

Direktiv för att hindra skador på miljön: 
 

Utsläpp kan begränsas med jord eller sand. 
 
Om ämnet hamnat i vattendrag, avlopp, mark eller växtlighet, bör vederbörande 
myndighet informeras.  
 

Direktiv för rengöring: 
 

Om ämnet är i vätskeform bör man hindra att det rinner i avloppsystemet. 
Ämnet tas tillvara för återanvändning eller för förstöring.  Ämnet kan vid behov 
uppsugas med inert material.. 
Då produkten är tagen tillvara, bör områden och material som berörts sköljas med 
vatten. 
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7. BEHANDLING OCH FÖRVARING 
Behandling: 

Inandning av ångor och beröring med hud och kläder undviks. Titta även punkt 8 
nedan 
Det är förbjudet att äta och dricka samtidigt som man handskas med ämnet. 

Olämpliga material: 
Inget speciellt.  

Förvaring: 
Kärlen uppbevaras alltid tillslutna.  

Förvaringsplats: 
Ventilerade utrymmen. 

 

8. FÖRHINDRANDE AV UTSÄTTNING / PERSONLIGT SKYDD: 

 
Förebyggande åtgärder: 
 

Se till att utrymmen där ämnet behandlas är väl ventilerade 
 

Andningsskydd: 
 

Behövs ej i normalt bruk.  
 

Handskydd: 
Använd helt skyddande skyddshandskar, t.ex . PVC, neopren eller gummi  

 
Ögonskydd: 
 
Använd tätt tillslutande skyddsglasögon och/ eller ansiktskydd enligt standarden BS 2092 
Grade 1 
 
Skyddande av huden (annat än händerna): 

Behövs ej i normalt bruk. 
 
Utsättningens gräns-värden (ACGIH): dietylenglykolmonobutyleter. TWA 67,5 mg/m3; 10 
ppm (OLE(IT). 
 
 



 

 
 
 
PROSINTEX 
Säkerhetsdatablad 

Sid 5/8 

 

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER: 

 
Utseende: klar vätska 
Färg:  mörk 
Lukt:  mild, söt lukt 
pH:  6–9 
Kokpunkt:  > 100 °C 
Flampunkt:  > 100 °C 
Antändning, fasta ämnen/gaser:  ingen antändningsrisk 
Explosiva egenskaper:  ingen explosionsrisk 
Frätande egenskaper:  icke frätande 
Ångtryck:  icke definierat 
Relativ densitet (vatten = 1):  1,0–1,1 g/ml 
Upplösning:  icke definierat 
Fördelningskoefficient (n-oktanol/vatten): icke definierat 
Ångdensitet (luft= 1):  < 1 

10. STABILITET OCH REAKTIVITET: 

 
Förhållanden som bör undvikas: 

Stabilt i normala förhållanden.  
Material som bör undvikas: 

Inget speciellt.  
Farliga sönderdelningspartiklar: 

Inget speciellt. 

11. INFORMATION OM HÄLSOPÅVERKNINGAR: 
Omedelbar giftighet via munnen  LD50 (råtta)  > 2000 mg/kg 

12. INFORMATION OM MILJÖPÅVERKNINGAR: 
Biologisk nedbrytning:  > 90 % 
Ekotoxighet: 
LC50 (fisk)  1 000 mg/l 
 
Ämnen : 

Dietyleniglykolimonobutylieter: 
Fisk,  Lepomis macrochinus:  LC50 (96 h)  1 300 mg/l 
 Carassius auratus:  LC50 (24 h)  2 700 mg/l 



 

 
 
 
PROSINTEX 
Säkerhetsdatablad 

Sid 6/8 

 
Daphnit, Daphnia magna:  EC50 (24 h)  3 184 mg/l 
Tång,  Scenedesmus subspicatus:  EC50 (96 h)  > 100 mg/l 
 

Fästes uppmärksamhet vid noggranna arbetsmetoder så att ämnet inte hamnar i naturen. 

13. Behandling av utspill 
Tas tillvara i mån av möjlighet. Då följs lokala och nationellaikraftvarande föreskrifter. 
 
 
Se föreskrifter där det kan tillämpas: 91/156/ETY, 91/689/ETY, 94/62EY samt 
uppdateringar.
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14. TRANSPORTFÖRESKRIFTER 
Inga föreskrifter. Icke farlig. Tulltariff nr 38130000. 

15. FÖRESKRIFTER GÄLLANDE KEMIKALIER 
Direktiv 67/548/ETY (Klassificering av farliga ämnen, förpackning och märkningar) och 
därtill gjorda förändringar och uppdateringar. Direktiv1999/45/EY (Klassificering av farliga 
ämnen, förpackning och märkningar) och därtill gjorda förändringar och uppdateringar 
Direktiv 98/24/EY (Skyddandet av arbetstagarens hälsa och säkerhet gällande kemikalier 
och därtill hörande risker som förekommer på arbetsplatsen). Direktiv 2000/39/EY 
(Gränsvärden för utsättning på arbetsplatsen .Asetus (EY) nro 1907/2006 (REACH). 
 
Varningstecken: 

Xi IRRITERANDE.  
 

R-klausuler: 
R36 Irriterar ögonen.  

S-klausuler: 
S24/25 Bör undvikas att ämnet hamnar på huden eller i ögonen. 
S26 Stänk bör sköljas med rikligt vaten och läkare måste besökas. 
S7 Bör hållas tätt tillslutet. 

Ks. till tillämpade delar följande föreskrifter: 
Direktivi2003/105/EY (åtgärder som hänför sig till risker för storolycka). 

16. ÖVRIGA UPPGIFTER 
Källor som använts vid uppgörande av säkerhetsbladet: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research 
Centre, Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - 
Van Nostrand Reinold 
ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition  

Angivna uppgifter baserar sig på den information som den som uppgjort detta blad har haft 
vid tiden för uppgörandet.Uppgifterna gäller endast ifrågavarande produkt och ger ingen 
garanti om viss kvalitet. 
 
Klausuler till  punkt 3  
R22: vådligt vid sväljning  
R36: irriterar ögonen  
R38: irriterar huden 
R41: fara för allvarlig ögonskada 
 



 

 
 
 
PROSINTEX 
Säkerhetsdatablad 

Sid 8/8 

 
Användarens skyldighet är att säkra att dessa upgifter är tillräckliga och ändamålsenliga 
för avsett bruk. 
 
 
Detta säkerhetsblad upphäver och ersätter tidigare publikationer. 


