
 
 
SÄKERHETSDATABLAD 
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1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget: 
Produktnamn: 

Linoljekitt 682 
Kemisk teknisk produktbenämning: 
Kitt 
Användning av ämnet/beredningen: 
Kittning. 
(För ytterligare information, läs Produktinformationsblad) 
Nödtelefon: 
Ring 112. Begär Giftinformation. 
Revisionsdatum: 22.03.10 
(Ersätter: 22.01.09) 
 
LEIF ARVIDSSON AB 
Målaregatan 5 
565 33 Mullsjö 
Sverige 
Tel:+46(0)392-36010 
Fax:+46(0)392-13225 
E-mail: info@leifarvidsson.se 
Internet: www.leifarvidsson.se 
 
· Område där upplysningar kan inhämtas: 
Product safety department. 
info@leifarvidsson.se 
· Upplysningar i nödfall: 
info@leifarvidsson.se 
Tel.: +46(0)392-36010 
 
2. Farliga egenskaper: 
Beredningen är inte klassificerat som farligt enligt direktiv 1999/45/EEG och dess ändringar. 
 
3. Sammansättning / information om beståndsdelar: 
Ämnen klassificerade som hälsofarliga i enlighet med svenska och EU lagar: 
Namn: EINECS: CAS: Halt %: Symbol*: R-fraser*: 
- - - - - - 
*Se avsnitt 16 för symbol och R-frasers fullständiga ordalydelse. 
Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8 
 
4. Åtgärder vid första hjälpen: 
Allmän information: 
I tveksamma fall bör läkare kontaktas. Medtag detta säkerhetsdatablad. 
Inandning: 
Sörj för frisk luft vid illamående. 
Stänk i ögonen: 
Skölj genast med vatten i flera minuter. Avlägsna evt. kontaktlinser, håll ögonen brett. Kontakta läkare om irritation kvarstår. 
Hudkontakt: 
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudrengöringsmedel. Använd inte 
lösningsmedel eller lacknafta. Kontakta läkare om irritation kvarstår. 
Förtäring: 
Skjöl genast munnen och drick rikligt med vatten. Om kräkning inträffar, håll huvud låg, så det inte kommer maginnehål i 
lungarna. 
Kontakta läkare om större mängd förtärts eller vid illamående. 
 
 
 
 



5. Brandbekämpningsåtgärder: 
Brandsläckningsmedel: 
Kolsyra, pulver, skum eller finfördelat vatten. Större brand släcks med vatten. Använd inte vattenstråle som kan sprida branden. 
Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. 
Vid upphettning och brand kan det bildas hälsoskadliga förbränningsprodukter. Andningsskydds är nödvändigt. 
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6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp: 
Personliga skyddsåtgärder: Se avsnitt 8. 
Utsläpp samlas upp mekanisk med spackel eller liknande och overför till lämplig behållare. 
Bortförande: Se avsnitt 13. 
Rengör med vatten och lämpligt rengöringsmedel, använd inte lösningsmedel. 
Spill får inte hällas i kloak eller vattendrag. 
Vid större spill kontakta Räddningskåren. 
 
7. Hantering och lagring: 
Hantering: 
Undvik kontakt med hud och ögon. 
Personliga skyddsåtgärder: Se avsnitt 8. 
Rökning och förtäring är inte tillåtet i arbetslokaler. 
Lagring: 
Produkten förvaras frostfritt, oåtkomlig för barn och i väl tillsluten behållare. 
Öppnad behållare skal återförslutas och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. 
 
8. Begränsning av exponeringen/Personligt skydd: 
Tekniska åtgärder: 
Sörj för tillräcklig effektiv ventilation. 
Hygieniska gränsvärden: 
Namn: ppm mg/m3 Anm.* Noter 
- - - - 
*Se avsnitt.16 för anmärkningars fullständiga betydelse. 
De upplysta gränsvärdena är i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling över hygieniske gränsvärden (AFS 
2005:17). 
Personlig skyddsutrustning: 
Kontakta evt. leverantör av skyddsutrustning i förbindelse med val av utrustning till den konkreta arbetssituation. 
Andningsskydd: 
Normalt inte nödvendig. 
Handskydd: 
Undvik kontakt med huden. Det rekommenderas att använda engångshandskar av nitril vid risk för kontakt med produkten. 
Använd ev. 
bomullshandskar som underhandskar. 
Ögonskydd: 
Undvik kontakt med ögon. Vid risk för stänk använd skyddsglasögon. 
Skydd för huden: 
Undvik kontakt med huden. Använd lämpliga skyddskläder. 
 
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper: 
Fysikalisk tilstånd: Pasta Löslighet i vatten: Olöslig 
Färg: Natur Vikt-% org. Lösningsmedel: - 
Flampunkt: - Produkten, brandklass: - 
Densitet, g/ml: Ca. 2,11 (20°C) pH värde - 
 
10. Stabilitet och reaktivitet: 
Vid förbränning frigörs hälsofarliga rökgaser. 
Hållas åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror för att förhindra exotermiska reaktioner. 
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11. Toxikologisk information: 
Huden: 
Upprepad eller långvarig kontakt med produkten kan ge irritation. 
Ögonen: 
Kontakt med ögonen kan ge irritation. 
Förtäring: 
Kan ge kräkningar och magsmärtor. 
 
12. Ekologisk information: 
Förhindra utsläpp i avloppet. 
 



13. Avfallshantering: 
Lämna för destruktion enligt lokala bestämmelser för deponering av avfall. 
EWC-kod: 08 04 10 
 
14. Transportinformation: 
Ej transportklassificerad. 
ADR/RID: - IMDG: - ICAO/IATA: - 
 
 
 
15. Gällande föreskrifter: 
I enlighet med KemI:s föreskrifter KIFS 2005:7 och EU-direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG är produkten märkt följande: 
Farosymbol: - 
Innehåll: - 
R-fraser: - 
S-fraser: - 
Användningsbegränsningar: - 
 
16. Annan information: 
R-fraser för de rena ämnen i avsnitt 3: - 
Forklaring av symboler i avsnitt 3: - 
Forklaring av anmärkningar i avsnitt 8: - 
Vid revidering av säkerhetsdatablad har ändringar skett i avsnitt: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 och 16. 
Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserad på vår nuvarande kunskap och på EU laggivning. 
Anvisningarna i detta säkerhetsdatablad är givet under förutsättningen att produkten användes enligt ovan angiven anvisning. 
Liksom det är 
förutsatt att användningsbegränsningen och krav om utbildning är fullgjord. Det är alltid förbrukarens ansvar att uppfylla kraven 
fastställda 
av den nationella laggivningen. 
Informationen i detta säkerhetsdatablad bör uppfattas som en beskrivning av de försiktighetskrav, som krävs av produkten. 
Informationen är 
ingen garanti för produktens egenskaper. 


