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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning
Produktens form : Blandning
Produktnamn : TOR Armor®
1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning : Industriell användning
Användning av ämnet eller beredningen : Top of Rail Friction Modifier

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] 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2 H319 
Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: 
kronisk 3

H412 

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Orsakar allvarlig ögonirritation. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
2.2. Märkningsuppgifter
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa

Faropiktogram (CLP) :

GHS07
Signalord (CLP) : Varning
Faroangivelser (CLP) : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP) : P264 - Tvätta händer grundligt efter användning.

P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd ögonskydd, skyddshandskar.
P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

EUH-fraser : EUH208 - Innehåller 1,2-benzisothiazolin-3-one(2634-33-5). Kan orsaka en allergisk 
reaktion.

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

Distributör
ROVAB
Ramby SE-749 51
Grillby - Sweden
T +4 6706606134 
info@rovab.com

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

Barium Sulfate (CAS nr) 7727-43-7
(EC nr) 231-784-4

1 - 5 Aquatic Chronic 2, H411

Alcohols, C12-14 Secondary, ethoxylated (CAS nr) 84133-50-6 1 - 5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 
(Inhalation:dust,mist), H332
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318

1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS nr) 2634-33-5
(EC nr) 220-120-9
(Index nr) 613-088-00-6

0.005 - 0.05 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Specifika koncentrationsgränser:

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser
1,2-benzisothiazolin-3-one (CAS nr) 2634-33-5

(EC nr) 220-120-9
(Index nr) 613-088-00-6

( 0,05 =<C <= 100) Skin Sens. 1, H317

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.
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten.
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 

Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Första hjälpen efter förtäring : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Irriterande för ögon.
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. Undvik kontakt med ögon och hud.

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.
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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. Undvik kontakt med ögon och hud. 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
Barium Sulfate (7727-43-7)

Belgien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Baryum (sulfate de) # Bariumsulfaat

Gränsvärde (mg/m³) 5 mg/m³ (sans fibres d'amiante et < 1 % silices cristallines) # (zonder asbestvezels en < 1 
% kristallijn siliciumdioxide)

Regleringsreferens Koninklijk besluit/Arrêté royal 02/09/2018

Bulgarien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Бариев сулфат

OEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³

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.73 от 4 септември 2018 
г.)

Kroatien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Barijev sulfat

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)

Irland - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Barium sulphate, respirable dust

OEL (8 hours ref) (mg/m³) 5 mg/m³

Regleringsreferens Code of Practice for the Chemical Agents Regulations 2018

Portugal - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Sulfato de bário

OEL TWA (mg/m³) 5 mg/m³ I (Fraçao inalável), E (O valor aplica-se a partículas sem amianto e contendo 
menos de 1 % de sílica cristalina)

Regleringsreferens Norma Portuguesa NP 1796:2014

Slovakien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Síran (sulfát) bárnatý

NPHV (priemerná) (mg/m³) 4 mg/m³ inhalovateľná frakcia
1,5 mg/m³ respirabilná frakcia

Regleringsreferens Nariadenie vlády č. 33/2018 Z.z.

Spanien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Sulfato de bario
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VLA-ED (mg/m³) 10 mg/m³

Anteckningar e (Este valor es para la materia particulada que no contenga amianto y menos de un 1% 
de sílice cristalina).

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

Storbritannien - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Barium sulphate

WEL TWA (mg/m³) 10 mg/m³ inhalable dust
4 mg/m³ respirable dust

Regleringsreferens EH40/2005 (Third edition, 2018). HSE

USA - ACGIH - Yrkeshygieniska gränsvärden

Lokalt namn Barium sulfate

ACGIH TWA (mg/m³) 5 mg/m³ (I - Inhalable particulate matter, E - The value is for particulate matter containing 
no asbestos and < 1 % crystalline silica)

Anmärkning (ACGIH) TLV® Basis: Pneumoconiosis

Regleringsreferens ACGIH 2019

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

Handskydd:

Skyddshandskar. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi

Skyddsglasögon:

Tätslutande 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 : Paste.
Färg : Dark grey to black.
Lukt : mild. Karakteristisk.
Luktgräns : Inga data tillgängliga
pH : 7,5
Relativ förångningshastighet  (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga
Smältpunkt : Ej tillämplig
Fryspunkt : Inga data tillgängliga
Kokpunkt : Inga data tillgängliga
Flampunkt : > 100 °C Cleveland 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 : 1,3
Löslighet : Moderately soluble in water.
Log Pow : Inga data tillgängliga
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Viskositet, kinematisk : > 20,5 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.
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

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)
LD50 oral råtta 1020 mg/kg (Rat, Literature study, Oral)

DL50 oralt 670 mg/kg

Alcohols, C12-14 Secondary, ethoxylated (84133-50-6)
LD50 oral råtta > 412 mg/kg

LD50 hud råtta > 14000 mg/kg

LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h) 1,06 mg/l/4u

Barium Sulfate (7727-43-7)
LD50 oral råtta > 5000 mg/kg (OECD 401: Acute Oral Toxicity, Rat, Male, Experimental value, Oral, 14 

day(s))

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH: 7,5

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.
pH: 7,5

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat

Barium Sulfate (7727-43-7)
NOAEL (kronisk, oral, djur/manlig, 2 år) 60 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: male, Remarks on results: other:Effect type: 

carcinogenicity (migrated information)

NOAEL (kronisk, oral, djur/kvinnlig, 2 år) 75 mg/kg kroppsvikt Animal: rat, Animal sex: female, Remarks on results: other:Effect 
type: carcinogenicity (migrated information)

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat.
Fara vid aspiration : Inte klassificerat
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TOR Armor® 
Viskositet, kinematisk > 20,5 mm²/s @40°C

AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Ekologi - allmän : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)
EC50 Daphnia 1 0,99 mg/l

Barium Sulfate (7727-43-7)
LC50 fiskar 1 > 174 mg/l (OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test, 96 h, Danio rerio, Static system, Fresh 

water, Experimental value, GLP)

EC50 Daphnia 1 32 mg/l

EC50 72h algae 1 > 1,15 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h algae (2) > 30,07 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: 
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

ErC50 (alger) > 100 mg/l (OECD 201: Alga, Growth Inhibition Test, 72 h, Pseudokirchneriella 
subcapitata, Static system, Fresh water, Experimental value, Nominal concentration)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)
Persistens och nedbrytbarhet Not readily biodegradable in water.

Barium Sulfate (7727-43-7)
Persistens och nedbrytbarhet Biodegradability: not applicable.

Kemiskt syrebehov (COD) Not applicable

ThOD Not applicable

BOD (% av ThOD) Not applicable
12.3. Bioackumuleringsförmåga
1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)
BCF fiskar 1 1,313 - 3,162 (BCFBAF v3.01, Calculated value, Fresh weight)

Log Pow 1,3 (Experimental value)

Bioackumuleringsförmåga Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

Barium Sulfate (7727-43-7)
BCF fiskar 1 1,2 - 74,4 l/kg (Lepomis macrochirus, Fresh water, Experimental value)

Bioackumuleringsförmåga Low potential for bioaccumulation (BCF < 500).
12.4. Rörlighet i jord
1,2-benzisothiazolin-3-one (2634-33-5)
EKOLOGI - jord/mark Adsorbs into the soil.

Barium Sulfate (7727-43-7)
EKOLOGI - jord/mark No (test)data on mobility of the substance available.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Komponent
 (7727-43-7) 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
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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

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
Hänvisning till AwSV-bilaga : Klass av hot mot vatten (WGK) 3, Mycket farligt för vatten (Klassificering enligt AwSV, 

Bilaga 1)
12:e förordningen som implementerar den federal 
lagen om skydd mot emissioner  - 12.BImSchV

: Ej underställt 12:e BlmSchV (dekret om skydd mot utsläpp) (Regler om större olyckor)

Nederländerna
ABM-kategori : B(4) - låg risknivå för vattenlevande organismer
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Ingen av komponenterna är listad
SZW-lijst van mutagene stoffen : Ingen av komponenterna är listad
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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

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist) Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4

Acute Tox. 4 (Oral) Akut oral toxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1

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

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1

Skin Irrit. 2 Frätande eller irriterande på huden, kategori 2

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208 Innehåller 1,2-benzisothiazolin-3-one(2634-33-5). Kan orsaka en allergisk reaktion.

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.


