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Artikel nr 
539474-02 
 

 
100g 
 

 

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
 

1.1 Produktbeteckning  1.3 Leverantör Tillverkare 
 

Molykote ® 111 Compound ALFA LAVAL Tumba AB G.A. Lindberg AB 
 

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

Hans Stahles väg  
 
SE-147 80 Tumba 

Box 6044 
 
SE-164 06 Kista 

 

 

Identifierat: silikonfett Sverige Sverige 
 

 Tel: +46 8 53 06 50 00 Tel. +46 8 703 02 00 
 

 

e-mail: sds.questions@alfalaval.com 
 

 

1.4 Nödtelefon nummer: Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.  
Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Allmänna och förebyggande frågor om akuta 

förgiftningar besvaras på dagtid. 
 

2. Farliga egenskaper 
 

 
2.1 Klassificering av ämnet eller 
blandningen 

 
Produkten är ej klassad som farlig enligt gällande EU-lagstiftning. 

 

2.2 Märkningsuppgifter 
  

Faropiktogram -   

 

Signalord - 

 

Faroangivelser/Riskfraser - 

  

Skyddshangiveler/skyddsfraser - 

  

2.3 Andra faror Produkten innehåller borsyra (CAS nr 10043-35-3) som finns med 
på REACH kandidatlista. 
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3. Sammansättning/Infomraon om beståndsdelar 
 

Deklaration av ingående komponenter enligt CLP 1272/2008/EG 
 

Ämnen Registrerings
nummer 

Halt  (%) CAS Nr EG Nr  Klassificering 

Borsyra - 0,15 10043-35-3 233-139-2  Repr. 1B; H360FD 

 

Deklaration av ingående komponenter enligt 1999/45/EG 
 

Ämnen Registrerings
nummer 

Halt  (%) CAS Nr EG Nr  Klassificering 

Borsyra - 0,15 10043-35-3 233-139-2  Repr. Cat. 2; R60-61 
 

Förklaring till faroangivelser och riskfraser se avsnitt 16 

 

4. Beskrivning av åtgärder för första hjälpen 
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Allmänna rekommendationer  

 

Vid  ögonkontakt Skölj med tempererat vatten. 
 

Vid hudkontakt Tvätta av med tvål och vatten. 
 

Vid förtäring Skölj munnen och drick 1-2 glas vatten 

 

Vid inandning Frisk luft 
  

4.2 De viktigaste symptomen och 
effekterna, både akuta och fördröjda 

Ingen information 

  

4.3 Indikation på omedelbar medicinsk 
vård och vid behov specialbehandling 

Ingen information 

 

5. Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1a Lämpliga släckmedel Vattendimma, skum, koldioxid och pulver. Vatten kan användas för 
att kyla behållare som exponerats för eld. 

 

5.1b Olämpliga släckmedel Inga kända 
 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller 
blandningen kan medföra 

Vid brand utvecklas koldioxid och ofullständigt förbrända 
kolföreningar, silika och formaldehydånga vid temperaturer >150 
°C. 

 

5.3 Råd till 
brandbekämpningspersonalen 

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. 
Följ nödlägesrutiner om området behöver evakueras eller isoleras. 
Heltäckande andningsmask och skyddskläder skall bäras 
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6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, 
skyddsutrustning  och åtgärder vid 
nödsituationer 

Använd personlig skyddsutrustning enligt sektion 8.  
 

 

6.2 Miljöskyddsåtgärder Stora mängder får inte rinna ner i avlopp eller vattendrag. 

 

6.3 Metoder och material för 
inneslutning och sanering  

Skrapa ihop, samla upp och placera i en behållare med ett lock. 
Utspilld produkt ger en extremt hal yta. 

  

  

6.4 Hänvinsning till andra avsnitt För personlig skyddsutrustning se avsnitt 8 och avfall se avsnitt 
13. 

 

 

7. Hantering och lagring 
 

7.1 Försiktighetsmått för 
säkerhantering 

Undvik kontakt med ögonen. God ventilation rekommenderas. Töm 
ej i avloppet. 

 

7.2  Förhållanden för säker lagring, 
inklusive eventuell oförenlighet 

Lagra ej med oxidanter. Förvaras torrt och i stängd förpackning 

 

7.3 Specifik slutanvändning Smörjmedel 
 

 

8. Begränsningar av exponeringen/personligt skydd 
 

Beståndsdel med arbetsplatsrelaterat gränsvärde att beakta 
 

 

Beståndsdel CAS Nr KTV NGV Anmärkningar 
ppm mg/m3 ppm mg/m3 

 
Ingen av komponenterna har tilldelats hygieniska gränsvärden. 
 

   

 

8.2 Begränsning av exponeringen  

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 
 

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Tvätta 
händerna före raster och efter arbetstidens slut. Se till att 
ventilationen är tillräcklig, särskilt i tillstängda lokaler 

  

Ögonskydd/ansiktskydd Använd skyddsglasögon. 
  

Handskydd Normalt behöver handskar ej användas. 
  

Andningskydd Andningsskydd normalt ej erforderligt. 
  

Andra skydd Ytterligare skyddsutrustning normalt ej erforderlig. 
  

Begränsning av miljöexponering Se punkt 6 
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9. Informatin om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 
 

Utseende Halvgenomskinligt vitt fett 
 

Lukt Ingen 
 

Lukt tröskel Ej relevant 
 

pH –värde (X ºC) Ingen information 

Smältpunkt/fryspunkt Ingen information 

 

Intial kokpunkt Ingen information 

 

Flampunkt >101,1 °C. 
  

Avdunsningshastighet Ingen information 

  

Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen information 

  

Övre/under brännbarhetsgräns eller 
explosionsgräns 

Ingen information 

  

Ångtryck Ingen information 

  

Ångdensitet Ingen information 

  

Relativ densitet 1,1 g/cm ³. 
  

Löslighet Oläslig i vatten 

  

Fördelningskoefficient n-oktan/vatten Ingen information 

  

Självantändingstemeratur Ingen information 
  

Sönderfallstemperatur Ingen information 

  

Viskositet Ingen information 

  

Explosiva egenskaper Ej explosiv 
  

Oxiderande egenskaper Ej oxiderande 
  

9.2 Annan information Ingen information  
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10. Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1 Reaktivitet Ingen känd 
 

10.2 Kemisk stabilitet Stabil under normala förhållanden. 
 

10.3 Risken för farliga reaktioner Inga kända 
  

10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen information 
  

10.5 Oförenliga material Kan reagera med starkt oxiderande ämnen. Produkten kan avge 
små mängder formaldehyd vid temperaturer >150ºC i närvaro av 
syre. 

  

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter Termisk nedbrytning av produkten genom brand eller vid 
förhållanden med mycket hög värme kan utveckla följande 
sönderfallsprodukter: Silika. Koldioxid och spår av ofullständigt 
förbrända kolföreningar. Formaldehyd. 

 
‚ 
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11. Toxikologisk information 
 

 

 

Akut toxixitet Vid ögonkontakt Kan orsaka tillfälligt obehag. 

Vid hudkontakt  Normalt förväntas inga skadliga 
effekter. 

Vid inandning  Normalt förväntas inga skadliga 
effekter. 

Vid förtäring  Intag av stora mängder kan orsaka 
illamående och ha laxerande effekt 

 

 

Frätande irriterande på huden Ej irriterande 
  

Allvarlig ögonskada/irritation Kan orsaka tillfälligt obehag 

  

Luft/hudsensibiliserande Det finns ingen specifik information tillgänglig. 
  

Mutagenitet i könsceller Det finns ingen specifik information tillgänglig. 
  

Cancerogen Det finns ingen specifik information tillgänglig. 
  

Reproduktionstox Innehåller små mängder av borsyra (CAS no 10043-35-3), som är 
reproduktionstoxiskt. Dock i så pass små mängder att produkten 
som helhet är oklassad. 

  

Specifik organtoxicitet- enstaka 
exponeringar 

Det finns ingen specifik information tillgänglig. 

  

Specifik organtoxicitet- upprepade 
exponeringar 

Det finns ingen specifik information tillgänglig. 

  

Fara vid aspiration Normalt förväntas inga skadliga effekter. Formaldehydångor som 
kan avges vid högre temperaturer än 150 grader är skadliga vid 
inhalering och irriterande för ögon och luftvägar vid 
koncentrationer över 1 ppm 
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12. Ekologisk information 
 

12.1 Toxicitet  

Farliga 
komponenter 
CAS nr 

Värdetyp Värde Studier av 
akut 
toxicitet 

Exponeringstid Art Metod 

- - - - - - - 

 

12.2 Persistent och nedbrytbarhet Fast material, olösligt i vatten. Det förväntas inga negativa effekter. 
  

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen risk för bioackumulering föreligger 
  

12.4 Rörlighet i jorden Olöslig i vatten, förväntas ej migrera i jord.  
  

12.5 PBT/VPvB Ingen information 
  

12.6 Andra skadliga effekter Inga kända 
  

 

13. Avfallshantering 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Bortföres enligt föreskrift.  
 

13.3 EWC kod: 
 

Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna 
inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoden 
skall tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna 
som handhar avfall. 
Rekommenderad avfallskod: 07 02 16 – avfall som innehåller 
farliga silikoner 

 

14. Transportinformation 
 

 ADR/RID-S IMDG 
 

IATA 

14,1 Un Nr Ej farligt gods 

14.2 UN proper shipping 
name (eng) 
 

   

14.2 FN (UN) officiell 
transportbenämning 
 

   

Tunnel restriktioner 
 

   

14.3 Faroklass för 
transport/ Transport 
hazard class(es) 

   

14.4 Förpackningsgrupp 
/ Packing group 
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14.5 Miljöfaror 
/Environmental hazards 

   

14.6 Särskilda 
försiktighetsåtgärder/ 
Special precautions for 
user 

   

14.7 Bulktransport enligt 
bilaga II MARPOL  

   

 
 

15. Gällande föreskrifter 
 

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

EU Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) – innehåller ett 
ämne från kandidatlistan (borsyra) 
(EG) No 1272/2008 (CLP) 
 
AICS : Alla ingredienser är listade, undantagna, eller notificerade. 
DSL : Alla beståndsdelar är listade eller undantagna. 
IECSC : Alla beståndsdelar är listade eller undantagna. 
EINECS : Alla ingredienser är listade, undantagna, eller ELINCS-
notificerade. 
ENCS/ISHL : Alla ingredienser är listade, undantagna, eller 
notificerade. 
KECL : Alla ingredienser är listade, undantagna, eller notificerade. 
PICCS : Alla ingredienser är listade, undantagna, eller 
notificerade. 
TSCA : Alla beståndsdelar i produkten är listade i TSCA Inventory 
of Chemical Sustances eller undantagna från den listan. 
 

 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna produkt. 

 

16. Annan information 
 

Riskfraser/ faroangivelser R60 Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga. 

R61 Kan ge fosterskador 
 

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet 
  

Uppdateringar har utförts i avsnitt 3 & 11 samt uppdaterad i enlighet med (EG) Nr 453/2010 
  

Hänvisningar till litteratur och 
datakällor 

- 

ANSVARSBEGRÄNSNING 
Dokumentet är endast avsett som en vägledning om de för oss kända potentiella risker som kan 
förknippas med produkten. Var och en som arbetar med eller i närheten av produkten skall ha 
genomgått lämplig utbildning. Personer som kommer i kontakt med produkten måste ha förmåga att 
använda sitt eget omdöme avseende villkor eller metoder för hantering, lagring och användning av 
produkten. Alfa Laval påtar sig inget ansvar för anspråk, förluster eller skador av något slag som härrör 
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från fel eller brister i detta dokument eller från produktens användning, hantering, lagring eller 
bortskaffande med mindre det kan visas att Alfa Laval har förfarit grovt vårdslöst. Utöver vad som 
skriftligen och specificerat må ha avtalats med Alfa Laval i det enskilda fallet, så lämnar Alfa 
Laval inga utfästelser eller förbindelser, inklusive men inte begränsat till underförstådda 
garantier om säljbarhet eller ändamålsenlighet, vare sig det gäller informationen i detta 
dokument eller produkten som informationen avser 

 
 
 


