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

1.1. Produktbeteckning 
Produktens form : Blandning 
Produktnamn : PA-70 Brynpasta / Honing Compound 

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

Avsedd för allmänheten 
Användning av ämnet eller beredningen : Slipmedel 

Polermedel 

Användningar som det avråds från 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 
nödsituationer 

Kommentar 

Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500 
171 76 Stockholm 

010-456 6700 
112 

 

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 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

2.2. Märkningsuppgifter 
Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Barnskyddande förslutning : Ej tillämplig 
Taktil varning : Ej tillämplig 
 

2.3. Andra faror 
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII 
 
Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha 
hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en 
koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. 
 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 

3.1. Ämnen 
Ej tillämplig 

Leverantör 
Tormek AB 
Torphyttevägen 40 
711 34 Lindesberg - Sverige 
T +46 581 147 90 
info@tormek.se - www.tormek.se 

 

mailto:info@tormek.se
http://www.tormek.se/
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3.2. Blandningar 

Namn Produktbeteckning Konc. 
(% w/w) 

Klassificering enligt förordning (EG) 
1272/2008 [CLP] 

aluminiumoxid (CAS nr) 1344-28-1 
(EC nr) 215-691-6 
(REACH-nr) 01-2119529248-35 

30 – 40 Inte klassificerat 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen – 
ospecificerad;  
ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE); 
ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på 
arbetsplatsen 

(CAS nr) 64742-47-8 
(EC nr) 265-149-8 
(Index nr) 649-422-00-2 
(REACH-nr) 01-2119484819-18 

15 - <25 Asp. Tox. 1, H304 

ammoniaklösning 
(Notis B) 

(CAS nr) 1336-21-6 
(EC nr) 215-647-6 
(Index nr) 007-001-01-2 
(REACH-nr) 01-2119982985-14 

< 1 Skin Corr. 1B, H314 
STOT SE 3, H335 
Aquatic Acute 1, H400 

 

Specifika koncentrationsgränser: 

Namn Produktbeteckning Specifika koncentrationsgränser 

ammoniaklösning (CAS nr) 1336-21-6 
(EC nr) 215-647-6 
(Index nr) 007-001-01-2 
(REACH-nr) 01-2119982985-14 

( 5 ≤C < 100) STOT SE 3, H335 

 
Notis B - Anmärkning B : Vissa ämnen (t.ex. syror och baser) släpps ut på marknaden i vattenlösningar med olika koncentrationer, och eftersom faran varierar med 
koncentrationen krävs det därför olika klassificering och märkning för dessa lösningar. 
Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16 

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Första hjälpen allmän : Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. 
Första hjälpen efter inandning : Förflytta personen till frisk luft. Kontakta läkare om symptom uppstår. 
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med tvål och vatten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 
Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat 

vidöppet. Kontakta omedelbart läkare. 
Första hjälpen efter förtäring : Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Symptom/effekter efter inandning : Hög ångkoncentration kan framkalla: huvudvärk, illamående, yrsel. 
Symptom/effekter efter hudkontakt : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. 
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Vid direktkontakt med ögonen förorsakas sannolikt irritation. 
Symptom/effekter efter förtäring : Sväljning av vätskan kan innebära aspirering i lungorna med risk för kemisk lunginflammation. Kan 

orsaka retning på matsmältningskanalen, illamående, kräkning och diarré. 

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Inga särskilda förstahjälpsåtgärder är angiven. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel 
Lämpliga släckmedel : Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. Skum, koldioxid eller torrt pulver. Spridd vattenstråle 

eller dimma. 
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle. 

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Brandrisk : Ej brandfarlig. 
Farliga sönderdelningsprodukter : koloxid (CO, CO2). 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Släckinstruktioner : Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. 
Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd (EN137). 
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AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Allmänna åtgärder : Använd lämplig skyddsutrustning - se avsnitt 8. Se till att luftväxlingen är god. 

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal 

Planeringar för nödfall : Utrym området. 

6.1.2. För räddningspersonal 

Skyddsutrustning : Använd föreskriven personlig skyddsutrustning. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 
Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
För återhållning : Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell lagstiftning. 
Rengöringsmetoder : Torka upp med absorberande material (till exempel sand, sågspån, allmänt bindemedel, silikagel). 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 
Avfall omhändertas enligt anvisningar i avsnitt 13. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 
Skyddsåtgärder för säker hantering : Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Eliminera alla antändningskällor. Använd lämplig skyddsutrustning - 

se sektion 8. 
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Lagringsvillkor : Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras svalt. Skyddas från solljus. Skydda mot frost. 
Oförenliga material : Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. 

7.3. Specifik slutanvändning 
Inga ytterligare data. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 
8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen – ospecificerad;  (64742-47-8) 

Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden 

Lokalt namn Petroleumnafta 

NGV (OEL TWA) 1 mg/m³ 

KTV (OEL STEL) 3 mg/m³ 

Anmärkning 40 (Petroleumnafta består av en blandning av s.k. petroleumkolväten, vanligen med kokpunktsintervall 
135-200 oC. Beteckningar som aromatnafta och alifatnafta kan förekomma för petroleumnafta med 
nära 100 % aromater eller nära 100 % alifater. Lacknafta med 17-22 % aromater är en typ av 
petroleumnafta. Särskilt gränsvärde gäller för lacknafta med en aromathalt upp till 22 viktprocent. 
Gränsvärden för annan typ av petroleumnafta beräknas med utgångspunkt från sammansättning och 
gränsvärden för ingående komponenter) 

Regleringsreferens Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) 

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.1.3. Det bildas luftföroreningar 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.1.4. DNEL och PNEC 

Ingen ytterligare information tillgänglig 
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8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering) 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2. Begränsning av exponeringen 
8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: 
Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. 

8.2.2. Personlig skyddsutrustning 

 
8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd 
 

Skyddsglasögon: 
Krävs ej. Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. STANDARD EN 166. 
 
8.2.2.2. Hudskydd 
 

Hudskydd: 
Skyddskläder behövs ej. 
 
Handskydd: 
Behövs inte under normala användningsomständigheter. Handskar rekommenderas vid långvarig användning.  Nitril. Genombrottstid: 6 (> 480 minuter). Materialtjocklek: 
0,11 mm. STANDARD EN 374. 
 
8.2.2.3. Andningsskydd 
 

Andningsskydd: 
Andningsskydd krävs normalt inte. Använd lämplig andningsutrustning vid otillräcklig ventilation. Använd andningsskydd med gasfilter, typ A2. STANDARD: EN 140 / EN 
141 / EN 136 / EN 143 / EN 405 / EN 137 / EN 147 
 
8.2.2.4. Termisk fara 
Ingen ytterligare information tillgänglig 

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen 

Annan information: 
Personlig skyddsutrustning ska väljas i enlighet med CEN-standarderna och efter diskussion med leverantören av skyddsutrustningen. Tvätta huden efter varje skift, före 
måltid, rökning och toalettbesök. Använd handkräm för att motverka uttorkning av huden och hudsprickor. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Tillstånd : Vätska 
Färg : Ej tillgänglig 
Utseende : Pasta. 
Lukt : Ej tillgänglig 
Luktgräns : Ej bestämd. 
Smältpunkt : < 0 °C 
Fryspunkt : Ej bestämd. 
Kokpunkt : Ej tillgänglig 
Brandfarlighet : Ej brandfarlig. 
Explosiva egenskaper : Produkten är ej explosionsfarlig. 
Brandfrämjande egenskaper : Ej brandfarlig. 
Explosionsgränser : Ej relevant. 
Nedre explosionsgräns (LIE) : Ej tillgänglig 
Övre explosionsgräns(LSE) : Ej tillgänglig 
Flampunkt : > 65 °C 
Självantändningstemperatur : Ej tillgänglig 
Sönderfalltemperatur : Ej bestämd. 
pH : 9 – 10 
Viskositet, kinematisk : > 20,5 mm²/s (@40°C) 
Viskositet, dynamisk : Ej bestämd. 
Löslighet : Olöslig i vatten. lösligt i de flesta organiska lösningsmedel. 
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) : Ej tillgänglig 
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) : Ej bestämd. 
Ångtryck : Ej tillgänglig 
Ångtryck vid 50°C : Ej tillgänglig 
Densitet : Ej tillgänglig 
Relativ densitet : 1,25 
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Relativ ångdensitet vid 20°C : Ej bestämd. 
Partikelstorlek : Ej tillämplig 
Partikelstorleksfördelning : Ej tillämplig 
Partikelform : Ej tillämplig 
Partikelns sidförhållande : Ej tillämplig 
Partikel aggregationstånd : Ej tillämplig 
Partikel agglomerationstillstånd : Ej tillämplig 
Partikelspecifik yta : Ej tillämplig 
Partikeldammbildning : Ej tillämplig 

9.2. Annan information 
9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika 

Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Ej bestämd. 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1. Reaktivitet 
Inga reaktiva grupper. 

10.2. Kemisk stabilitet 
Produktet är stabilt vid föreskrivna användnings- och lagringsförhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 
Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Undvik stark värme, öppen låga och antändningskällor. 

10.5. Oförenliga material 
Oxidationsmedel. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
Ingen nedbrytning vid normal användning och förvaring. 

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat 
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat 
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
 

aluminiumoxid (1344-28-1) 

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg 

 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen – ospecificerad;  (64742-47-8) 

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg 

LD50 hud kanin > 3000 mg/kg 

LC50 Inandning - Råtta (Ångor) > 1600 mg/l/4u 6h 

 

ammoniaklösning (1336-21-6) 

LD50 oral råtta 350 mg/kg 

LD50 hud råtta 46,4 mg/kg 

 
Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat 

pH: 9 – 10 
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Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat 

pH: 9 – 10 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
Cancerogenicitet : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda  
 
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
 
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
 

ammoniaklösning (1336-21-6) 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering Kan orsaka irritation i luftvägarna.  

 
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
 
Fara vid aspiration : Inte klassificerat 
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 
 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Viskositet, kinematisk > 20,5 mm²/s (@40°C) 

11.2. Information om andra faror 
11.2.1. Hormonstörande egenskaper 

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande 
egenskaper 

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH 
för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet 
med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning 
(EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. 

11.2.2 Annan information 

Annan information : Inga ytterligare data 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara 

uppfyllda) 
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara 

uppfyllda) 
 

aluminiumoxid (1344-28-1) 

LC50 - Fisk [1] > 100 mg/l 96 h (Salmo trutta) 

EC50 - Kräftdjur [1] > 100 mg/l (48 timmar - Daphnia magna) 

 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen – ospecificerad;  (64742-47-8) 

EC50 - Kräftdjur [1] 4720 mg/l Daphnia magna, 48 timmar 

 

ammoniaklösning (1336-21-6) 

LC50 - Fisk [1] > 0,53 mg/l (96 timmar - Regnbågsöring) 

EC50 - Kräftdjur [1] 25 – 182 (48 timmar - Daphnia magna) 

LOEC (akut) 0,022 mg/l (96 timmar - Regnbågsöring) 

NOEC kronisk kräftdjur 0,79 mg/l (48 timmar -Daphnia magna Straus) 
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Persistens och nedbrytbarhet Inga data tillgängliga. 

 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen – ospecificerad;  (64742-47-8) 

Biologisk nedbrytning 11 % (28 dygn, metod: OECD 301C) 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) Ej bestämd. 

Bioackumuleringsförmåga Data om bioackumulering är inte kända. 

 

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; Fotogen – ospecificerad;  (64742-47-8) 

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 159 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 4 

 

ammoniaklösning (1336-21-6) 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) -1,14 

12.4. Rörlighet i jord 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

EKOLOGI - jord/mark Produkten kan blandas med vatten. Kan spridas i vattenmiljön. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

PA-70 Brynpasta / Honing Compound  

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. Hormonstörande egenskaper 
Negativa effekter på miljön som orsakas av 
hormonstörande egenskaper 

: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 

12.7. Andra skadliga effekter 
Andra skadliga effekter : Ingen kända. 

AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Lokala föreskrifter (avfall) : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar. 
Avfallsbehandlingsmetoder : Får ej släppas ut i avloppssystemet. 
Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning 

: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter. 

EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön. 
Europeisk avfallsförteckning : 12 01 12* - Använda vaxer och fetter 

AVSNITT 14: Transportinformation 

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID / 

ADR IMDG IATA ADN RID 

14.1. UN-nummer eller id-nummer 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 
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14.2. Officiell transportbenämning 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.3. Faroklass för transport 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.4. Förpackningsgrupp 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

14.5. Miljöfaror 

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig 

Ingen ytterligare information tillgänglig 

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Vägtransport 
Ej tillämplig 
Sjötransport 
Ej tillämplig 
Flygtransport 
Ej tillämplig 
Insjötransport 
Ej tillämplig 
Järnvägstransport 
Ej tillämplig 
 

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument 
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 

Listad i REACH bilaga XVII (begränsningsvillkor). Följande begränsningar är tillämpliga: 

Referenskod Tillämpligt den Artikeltitel eller beskrivning 

3(b) Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; 
Fotogen – ospecificerad;  ; ammoniaklösning 

Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 
farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklasserna 3.1-3.6, 
3.7 skadliga effekter på den sexuell funktion och fertilitet eller på avkommans utveckling, 3.8, 
andra effekter än narkosverkan, 3.9 och 3.10 

3(c) ammoniaklösning Substanser eller blandningar som uppfyller kriterierna för en av följande faroklasser eller 
farokategorier som anfört i bilaga I till förordning (EF) nr. 1272/2008: Faroklass 4.1 

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan 
Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista) 
Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier) 
Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar) 

15.1.2. Nationella föreskrifter 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 790/2009/EG. KIFS 2017:7, 
SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, KIFS 2022:3, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden 
(AFS 2018:1), Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 / 2018:2. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts 



Säkerhetsdatablad 
PA-70 Brynpasta / Honing Compound  
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878 
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AVSNITT 16: Annan information 

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 790/2009/EG. KIFS 2017:7, 
SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, KIFS 2022:3, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska 
gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 / 2018:2. 

 
H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: 
Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1 
Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
Skin Corr. 1B Frätande eller irriterande på huden, kategori 1, underkategori 1B 
STOT SE 3 Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation 

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på vår nuvarande kunskap om produkten och på gällande europeisk och nationell lagstiftning. Informationen bygger på 
senaste tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering.


