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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form : Blandning
Produktnamn : COMPASS™ EP 2
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Användning av ämnet eller beredningen : HEAVY DUTY LUBRICATING GREASE

1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig
1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för nödsituationer : För kemiskt nödsamtal ring CHEMTREC 24h/dygn 7dagar/vecka 

Inom USA och Kanada: 1.800.424.9300
Utanför USA och Kanada: +1.703.527.3887
(betalsamtal accepteras)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Så vitt vi vet utgör inte denna produkt någon specifik fara förutsatt att god arbetshygien och goda säkerhetsrutiner råder.
2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Skyddsangivelser (CLP) : P280 - Använd ögonskydd, skyddshandskar.
2.3. Andra faror
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
3.1. Ämnen
Ej tillämplig
3.2. Blandningar
Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt 

förordning (EG) 1272/2008 
[CLP]

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (CAS nr) 64742-52-5
(EC nr) 265-155-0
(Index nr) 649-465-00-7

40 - 50 Inte klassificerat

graphite (CAS nr) 7782-42-5
(EC nr) 231-955-3

1 - 5 Aquatic Chronic 2, H411

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Tillverkare
Whitmore
930 Whitmore Drive
75087 Rockwall, Texas - USA
T 1.972.771.1000
Regulatory@whitmores.com - www.whitmores.com

Distributör
Whitmore
City Park, Watchmead
Welwyn Garden City, Hertfordshire , AL7 1LT - United Kingdom 
T +44 1707 379870
Regulatory@whitmores.com - www.whitmores.com

Distributör
ROVAB
Ramby SE-749 51
Grillby - Sweden
T +4 6706606134 
info@rovab.com
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www.whitmores.com
mailto:Regulatory@whitmores.com
www.whitmores.com
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Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte.
Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Ingen ytterligare information tillgänglig
4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Torrt pulver. Skum. CO2.
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök.
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. Friskluftmask. Fullständigt 

kroppsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Ventilera spillområdet.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se 

avsnitt 8:  "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".
6.2. Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till miljön.
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Rengöringsmetoder : Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel.
Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.
6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Bär personlig skyddsutrustning.
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all 

hantering.
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
7.3. Specifik slutanvändning
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar
Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)
Belgien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Limit value [mg/m³] 5 mg/m³

Short time value [mg/m³] 10 mg/m³

Nederländerna - Yrkeshygieniska gränsvärden

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 5 mg/m³

graphite (7782-42-5)
Österrike - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Graphit

MAK Dygnsmedelvärde (mg/m³) 5 mg/m³ (A)

MAK Short time value [mg/m³] 10 mg/m³ (A, 2x 60(Miw) min)

Regleringsreferens BGBl. II Nr. 238/2018
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graphite (7782-42-5)
Belgien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Graphite (excepté fibres) (fraction alvéolaire) # Grafiet (vezels uitgezonderd) (inadembare 
fractie)

Limit value [mg/m³] 2 mg/m³

Regleringsreferens Koninklijk besluit/Arrêté royal 21/01/2020

Bulgarien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Графит

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (Инхалабилна фракция)

Regleringsreferens Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 
експозиция на химични агенти при работа (изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020 г.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Prašina grafita

GVI (granična vrijednost izloženosti) (mg/m³) 10 mg/m³ U (ukupna prašina)
4 mg/m³ R (respirabilna prašina)

Regleringsreferens Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o graničnim vrijednostima izloženosti 
opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (NN 91/2018)

Tjeckiska Republiken - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafit

Expoziční limity (PEL) (mg/m³) 2 mg/m³ (pro respirabilní frakci, ≤ 5 % křemen, kristobalit, tridymit nebo gama-oxid hlinitý)
10 mg/m³ (pro celkovou koncentraci)

Anmärkning (CZ) Prachy s převážně fibrogennúm účinkem.

Regleringsreferens Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (Předpis 41/2020 Sb.)

Danmark - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafit, naturlig

Grænseværdi (8 timer) (mg/m³) 2.5 mg/m³ respirabel

Regleringsreferens BEK nr 1458 af 13/12/2019

Finland - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafiitti

HTP-arvo (8h) (mg/m³) 2 mg/m³

Regleringsreferens HTP-ARVOT 2018 (Sosiaali- ja terveysministeriö)

Frankrike - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Graphite

VME [mg/m³] 2 mg/m³ (fraction alvéolaire)

Not (FR) Valeurs recommandées/admises

Regleringsreferens Circulaire du Ministère du travail (réf.: INRS ED 984, 2016)

Grekland - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Γραφίτης

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ εισπν.
5 mg/m³ αναπν.

Regleringsreferens Π.Δ. 90/1999 - Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους

Ungern - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafit por

AK-érték 5 mg/m³ belélegezhető koncentráció
2 mg/m³ respirábilis koncentráció

Regleringsreferens 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet - A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók 
egészségének és biztonságának védelméről
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graphite (7782-42-5)
Irland - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Graphite (all forms except fibres)

OEL (8 hours ref) (mg/m³) 2 mg/m³ R (Respirable Fraction)

Regleringsreferens Chemical Agents Code of Practice 2020

Litauen - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Anglies dulkės (įskaitant suodžius)

IPRV (mg/m³) 3 mg/m³

Regleringsreferens LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 23:2011 (Nr. V-695/A1-272, 2018-06-12)

Polen - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafit naturalny

NDS (mg/m³) 4 mg/m³ frakcja wdychalna
1 mg/m³ frakcja respirabilna

Anmärkning (PL) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu 
w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia. Frakcja respirabilna – frakcja 
aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po 
zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej.

Regleringsreferens Dz. U. 2018 poz. 1286

Portugal - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafite (todas as formas excepto fibras de grafite)

OEL TWA (mg/m³) 2 mg/m³ R (Fração respirável)

Regleringsreferens Norma Portuguesa NP 1796:2014

Spanien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafito

VLA-ED (mg/m³) 2 mg/m³ polvo. Fracción respirable

Anteckningar d (Véase UNE EN 481: Atmósferas en los puestos de trabajo. Definición de las fracciones 
por el tamaño de las partículas para la medición de aerosoles).

Regleringsreferens Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos en España 2019. INSHT

Storbritannien - Yrkeshygieniska gränsvärden

WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³
4 mg/m³

Island - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Grafit

OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³ heildarryk
2.5 mg/m³ örfínt ryk

Regleringsreferens Reglugerð um mengunarmörk og aðgerðir til að draga úr mengun á vinnustöðum (Nr. 
390/2009)

Schweiz - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Graphite naturel, alvéolaire / Graphit natürlich (a-Fraktion)

MAK (mg/m³) 2.5 mg/m³ (a) / (a)

Kritisk toxicitet Fibpulm / Lungenfibrose

Beteckningar SSC / SSC

Anmärkning OSHA

Regleringsreferens www.suva.ch, 01.01.2020

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Graphite (all forms excepte graphite fibers)

ACGIH TWA (mg/m³) 2 mg/m³ (R - Respirable particulate matter)

Anmärkning (ACGIH) TLV® Basis: Pneumoconiosis



COMPASS™ EP 2
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

10/6/2020 (Version: 1.0) SV (svenska) 5/9

graphite (7782-42-5)
Regleringsreferens ACGIH 2020

8.2. Begränsning av exponeringen
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

Handskydd:

Skyddshandskar. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi

Skyddsglasögon:

Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon

Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Undvik utsläpp till miljön.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd : Vätska
Utseende : Vätska.
Färg : Svart.
Lukt : Petroleum-like odour.
Luktgräns : Inga data tillgängliga
pH : Inga data tillgängliga
Relativ förångningshastighet  (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga
Smältpunkt : Ej tillämplig
Fryspunkt : Inga data tillgängliga
Kokpunkt : Inga data tillgängliga
Flampunkt : > 204 °C Open Cup
Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas) : Ej tillämplig
Ångtryck : Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga
Relativ densitet : Inga data tillgängliga
Densitet : 0.996
Löslighet : Olöslig i vatten.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Pow)

: Inga data tillgängliga

Viskositet, kinematisk : > 25 mm²/s @ 40 C
Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga
Explosionsgränser : Inga data tillgängliga
9.2. Annan information
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Produkten är icke-reaktiv under normala villkor för användning, förvaring och transport.
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10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under normala användningsförhållanden.
10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.
10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).
10.5. Oförenliga material
Ingen ytterligare information tillgänglig
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)
LD50 oral råtta > 5000 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral 

Toxicity), Guideline: OECD Guideline 420 (Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method)

LD50 hud råtta > 5000 mg/kg Sufficiently refined

LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma) > 5 mg/l/4u Aerosol

graphite (7782-42-5)
LD50 oral råtta > 2000 mg/kg (OECD 423: Acute Oral Toxicity – Acute Toxic Class Method, Rat, Female, 

Experimental value, Oral)

LC50 Inandning - Råtta > 2000 mg/m³ Luft (OECD 403: Acute Inhalation Toxicity, 4 h, Rat, Male / female, 
Experimental value, Inhalation (dust))

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic (64742-52-5)
LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 125 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Guideline 408 

(Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

graphite (7782-42-5)
NOAEC (inandning, råtta, damm/dimma/rök, 90 
dagar)

0.000279 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation 
Toxicity: 90-Day Study)

Fara vid aspiration : Inte klassificerat

COMPASS™ EP 2 
Viskositet, kinematisk > 25 mm²/s @ 40 C
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka 

långvariga skadliga effekter på miljön.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat
Inte snabbt nedbrytbart

graphite (7782-42-5)
LC50 fiskar 1 > 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 Daphnia 1 > 100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h algae 1 19 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h algae (2) 7.2 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

NOEC (kronisk) 47 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
graphite (7782-42-5)
Persistens och nedbrytbarhet Biodegradability: not applicable.

Kemiskt syrebehov (COD) Not applicable

ThOD Not applicable

BOD (% av ThOD) Not applicable
12.3. Bioackumuleringsförmåga
graphite (7782-42-5)
Bioackumuleringsförmåga Uppgift om bioackumulation saknas.

12.4. Rörlighet i jord
Ingen ytterligare information tillgänglig
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Komponent
 (7782-42-5) Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
12.6. Andra skadliga effekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 

sorteringsanvisningar.

AVSNITT 14: Transportinformation
Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer
Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad

14.2. Officiell transportbenämning
Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad

14.3. Faroklass för transport
Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad

14.4. Förpackningsgrupp
Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad

14.5. Miljöfaror
Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad Inte reglerad
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Ingen ytterligare information tillgänglig
14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Vägtransport
Inte reglerad

Sjötransport
Inte reglerad

Flygtransport
Inte reglerad

Insjötransport
Inte reglerad

Järnvägstransport
Inte reglerad
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
15.1.1. EU-föreskrifter
Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier.
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar

15.1.2. Nationella föreskrifter
Tyskland
Klass av hot mot vatten (WGK) : WGK 3, Mycket farligt för vatten (Klassificering enligt AwSV, Bilaga 1)
Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV) : Är inte föremål för Föreskriften om allvarliga tillbud (12. BImSchV)

Nederländerna
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic är listad
SZW-lijst van mutagene stoffen : Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic är listad
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Ingen av komponenterna är listad

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Ingen av komponenterna är listad

Danmark
Danska nationella förordningarna : Ungdomar under 18 år får inte använda produkten

Gravida/ammande kvinnor som arbetar med produkten får inte komma i direktkontakt med 
produkten
Kraven från den danska arbetsmiljömyndigheten om arbete med cancerframkallande 
ämnen måste observeras vid användning och bortskaffande

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information
Förkortningar och akronymer:

ADN Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ADR Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

ATE Uppskattning av akut toxicitet

BLV (biologiskt gränsvärde) Biologiskt gränsvärde

CAS nr CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)

CLP Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och  förpackning (CLP-förordningen)
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DMEL Härledd minimal effektnivå

DNEL Härledd nolleffektnivå

EC50 Genomsnittlig effektiv koncentration

EC nr Europeiska gemenskapens nummer

Engelska Europeisk standard

IATA Internationella lufttransportsammanslutningen

IMDG Internationella regler för sjötransport av farligt gods

LC50 Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation

LD50 Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)

LOAEL Lägsta observerade effektnivå

NOAEC Koncentration där ingen skadlig effekt observeras

NOAEL Nivå där ingen skadlig effekt observeras

NOEC Nolleffektkoncentration

OEL Yrkeshygieniskt gränsvärde

PBT Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne

PNEC Uppskattad nolleffektkoncentration

REACH Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006

RID Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg

SDS Säkerhetsdatablad

vPvB Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne

WGK Faroklass för vatten

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Aquatic Chronic 2 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
SDS EU (REACH-bilaga II)
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 
miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.


