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

 Polergel, innehåller cerium

1.1 Produktbeteckning

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

Användning av ämnet eller blandningen

Slipmedel / Polermedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

BOHLE AGLeverantör:

Gatuadress: Dieselstr. 10

Stad: D-42781 Haan

Telefon: Telefax:+49 2129 5568-0 +49 2129 5568-282

info@bohle.deE-post:

Klaus NehrenKontaktperson: +49 2129 5568-276Telefon:

E-post: MSDS@bohle.de

www.bohle.comInternet:

ChemieAnsvarig avdelning:

Detta nummer betjänas bara under kontorstid. +49 2129 5568-2761.4 Telefonnummer för 

nödsituationer:

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr 1272/2008

Blandningen är inte klassificerad som farlig i meningen av förordningen (EG) nr 1272/2008.

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr 1272/2008

EUH208 Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 

247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en 

allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Särskild märkning av vissa blandningar

Ingen under normal bearbetning.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar
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Farliga komponenter

Mängd/haltKemiskt namnCAS nr

EG nr Index nr REACH nr

GHS-klassificering

<3%68188-85-2 Rare earth flourides

269-166-1

< 1 %126-86-3 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol

204-809-1 01-2119954390-39

Eye Dam. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3; H318 H317 H412

< 0,0015 %55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 

220-239-6] (3:1)

911-418-6 613-167-00-5 01-2120764691-48

Acute Tox. 2, Acute Tox. 2, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1C, Eye Dam. 1, Skin Sens. 1A, Aquatic 

Acute 1 (M-Factor = 100), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 100); H330 H310 H301 H314 H318 

H317 H400 H410 EUH071

Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Generell rekommendation

Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn. Kontakta läkare om besvär 

kvarstår.

Vid inandning

Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten och tvål.

Vid hudkontakt

Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken 

öppna och kontakta ögonläkare.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt . Fortsätt att skölja.

Vid ögonkontakt

Framkalla INTE kräkning. 

Vid oavsiktlig sväljning ska munnen sköljas med rikligt med vatten (endast om personen är vid medvetande) 

och läkare omedelbart kontaktas.

Vid nedsväjning

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inga data tillgängliga

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Första hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Koldioxid (CO2), Släckningspulver, Vattenspray, alkoholbeständigt skum

Lämpliga släckmedel

Full vattenstråle

Olämpliga släckmedel
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5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan frigöras: Kolmonoxid, Koldioxid

Andas inte in gaser från explosioner eller bränder. Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

Samla kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Sörj för tillräcklig ventilation. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. 

Personligt skydd: se avsnitt 8

Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Släpp inte ut i jorden/undergrunden.
6.2 Miljöskyddsåtgärder

Sörj för tillräcklig ventilation. Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, 

universalbindare).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Säker hantering: se avsnitt 7

Personligt skydd: se avsnitt 8

Bortskaffande: se avsnitt 13

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Tillhandahåll tillräcklig ventilation och punktutsugning vid kritiska ställen.

Rekommendation för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt och torrt.

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Skydda mot frost, hetta och solljus.

Ytterligare information om lagringsförhållanden

7.3 Specifik slutanvändning

inte tillämplig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

Kategorif/cm³mg/m³ppmÄmneCAS nr Ursprung

NGV (8 h)-Fluorider (som F)- 2

8.2 Begränsning av exponeringen

Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Undvik inandning 

av gas/ånga. Tvätta händerna före raster och efter arbetet

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien

skyddsglasögon med sidoskydd i överensstämmelse med EN166

Ögonskydd/ansiktsskydd

De valda skyddshandskarna måste tillgodose kraven i EU-direktivet 89/689/EEG och i standarden EN 374 som 

härrör från det. 

Handskar
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Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi), Butylgummi, CR (polykloropren, kloroprenkautschuk)

Genombrottstid (maximal användningstid) > 480 min. 

Olämpliga släckmedel PVA (Polyvinylalkohol) För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera 

de ovannämnda skyddshandskarnas kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

Krävs inte

Hudskydd

Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Andningsskydd

Se avsnitt 7. Det krävs inga åtgärder utöver dessa.

Begränsning av miljöexponeringen

vitaktig  - beige

PastaAggregationstillstånd:

Färg:

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

karaktäristiskLukt:

Provnormer

pH-värde: inte tillämplig

Tillståndsväxlingar

inte tillämpligSmältpunkt:

inte tillämpligInitial kokpunkt och kokpunktsintervall:

inte tillämpligFlampunkt:

inte tillämplig

Explosiva egenskaper

inte tillämpligNedre Explosionsgränser:

inte tillämpligÖvre Explosionsgränser:

utan betydelseTändtemperatur:

Densitet (vid 20 °C): 1,7 g/cm³ (Verksamt ämne)

inte tillämpligFördelningskoffecient:

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Utsätt inte för temperaturer över 50 °C.

Frost

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Inga kända.

10.5 Oförenliga material

Inga kända.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information
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11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

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

Kemiskt namnCAS nr

KällaArterDosExponeringsväg Metod

55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

ATE 100 

mg/kg
oral

ATE 50 mg/kgdermal

inhalation ånga ATE 0,5 mg/l

inhalation aerosol ATE 0,05 mg/l

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

Irritation och frätning

Sensibiliserande effekter

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

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska effekter

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

Fara vid aspiration

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

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Det finns inga data för själva beredningen/blandningen.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga data för själva beredningen/blandningen.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Det finns inga data för själva beredningen/blandningen.

Det finns inga data för själva beredningen/blandningen.

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

Töm ej i avloppet.

Ytterligare information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendation

Bortskaffa avfallet enligt tillämplig lagstiftning.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

101114 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter ; Annat 

slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

Avfallsslag nummer-Restavfall

AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER; Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter ; Annat 

slam från polering och slipning av glas än det som anges i 10 11 13

101114

Avfallsslag nummer-Förorenad förpackning
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FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH 

SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt 

förpackningsavfall som samlats in separat); Plastförpackningar

150102

AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Insjöfartygstransport/insjöfrakt (ADN)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.2 Officiell transportbenämning: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Sjötransport/sjöfrakt (IMDG)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

14.3 Faroklass för transport: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

14.4 Förpackningsgrupp: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Flygtransport/flygfrakt (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer: Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.2 Officiell transportbenämning:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.3 Faroklass för transport:

Inget farligt gods enligt denna transportföreskrift.14.4 Förpackningsgrupp:

14.5 Miljöfaror

nejMILJÖFARLIGT: 

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

utan betydelse

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

EU-föreskrifter

0 %2004/42/EG (VOC):

Nationella bestämmelser

Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om 

skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG). Iaktta 

anställningsbegränsningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) 

angående havande eller ammande mödrar.

Begränsad sysselsättningsmöjlighet:
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1 - svagt vattenskadligVattenfarlighetsklass (D):

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ämnen i denna tillberedning genomfördes inte några ämnessäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

H301 Giftigt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter .

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer .

EUH071 Frätande på luftvägarna.

EUH208 Innehåller 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol, 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 

247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1). Kan orsaka en 

allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

Ordalydelse av H- och EUH-meningar (Nummer och fulltext)

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet beskriver uteslutande produktens säkerhetskrav och baserar sig på 

våra nuvarande kunskaper. Informationen skall ge råd om säker hantering av den produkt som nämns i detta 

säkerhetsdatablad vid lagring, bearbetning, transport och bortskaffande. Uppgifterna kan inte överföras till 

andra produkter. Ifall produkten blandas eller bearbetas tillsammans med andra produkter, eller vid 

bearbetning, kan uppgifterna i detta säkerhetsdatablad inte utan vidare överföras till det nya materialet.

Ytterligare information

(Samtliga uppgifter om ingående hälsofarliga ämnen har hämtats från den senaste versionen av 

underleverantörens säkerhetsdatablad.)
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