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Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 
1.1 Produktbeteckning 
Handelsnamn: Gjøco Ventilationsfog 
Produktbeskrivning: Vattenburen akryltätmassa 
Typ av produkt: Flytande 
REACH-registreringsnummer: Denna produkt är en blandning och omfattas därför 

inte direkt av registreringskraven enligt REACH 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningar som det avråds från 
Identifierade användningar: Vattenburen elastisk akryl tätmassa för tätning av 

plåtkonstruktioner, ventilationskanaler, 
rörgenomföringar etc. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Tillverkare/leverantör: Gjøco AB 

Aronsväg 11 
28433 Perstorp 

 
Telefon: 0725-38 87 48 
E-post: info@gjoco.se 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer  

I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larm nr 112 
Giftinformationscentralen (Sverige) icke akut: Tel 08-33 12 31; 
http://www.giftinformationscentralen.se 
 

Avsnitt 2: Farliga egenskaper 
  

 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 

 
Blandningen är inte klassificerad som farlig enligt 
direktiv 1999/45/EG inklusive ändringar. 

2.2 Märkningsuppgifter Se avsnitt 16 för eventuella R-fraser och 
faroangivelser i fulltext 

2.3 Andra faror Inga särskilda faror kända, om 
föreskrifterna/hänvisningar för lagring och 
hantering beaktas 

  

  

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
Denna produkt består av en homogen vätskeblandning 
 

mailto:info@gjoco.se
http://www.giftinformationscentralen.se/
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3.2 Blandningar 
 

 

Ämnesnamn Reg.nr EC Nr. CAS-nr Konc. DPD 
Klassificering 

CLP 
Klassificering 

Kalcium-magnecium-
karbonat 

 2404402 16389-
88-1 

 Ej 
märkningspliktig 

 

Polyakrylat dispersion  - -  Ej 
märkningspliktig 

 

 
 

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen  
 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid 
första hjälpen 

 

Allmän information: Undvik direktkontakt. 
Kontakt med ögonen: Skölj genast med mycket vatten. Om symptom uppträder 

kontakta läkare. 
Inandning: Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen 

inte andas, andningen är oregelbunden eller om 
andningsstillestånd inträffar, låt utbildad personal ge 
konstgjord andning eller syrgas. 

Hudkontakt: Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. 
Förtäring: Drick ett par glas vatten. Kontakta läkare om större mängd 

förtärts. 
4.2 De viktigaste symptomen och 
effekterna, både akuta och 
fördröjda 

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 

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

Vissa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. 

 

  
 

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1 Släckmedel  
Lämpliga släckmedel: Släckes med pulver, koldioxid, skum eller fin vattendusch. 
Olämpliga släckmedel: Använd inte direkt vattenstråle 
5.2 Särskilda faror som ämnet 
eller blandningen kan medföra 

Farliga ångor kan bildas vid nedbrytningstemperaturen. 
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5.2 Råd till 
brandbekämpningspersonal 

Låt inte släckvatten eller spill rinna ut i avloppet. 
Andningsapparat skall användas vid brandbekämpning. 

  
 

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, 
skyddsutrustning och åtgärder 
vid nödsituationer 

Använd lämplig skyddsutrustning. 
OBS! Halkrisk vid spill. Undvik direktkontakt. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp, vattendrag och mark. Genom 
kemisk flockulering kan produkten elimineras från vatten. 

6.3 Metoder och material för 
inneslutning och sanering 

Sug upp med sågspån, sand eller annat inert 
absorptionsmaterial och samla upp i slutna behållare. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning samt avsnitt 13 
för avfallshantering. 

 

 
 

Avsnitt 7: Hantering och lagring 
 

7.1 Försiktighetsmått för säker 
hantering 

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid 
iakttagas. OBS! Halkrisk vid spill. 

7.2 Förhållanden för säker 
lagring, inklusive eventuell 
oförenlighet 

Förvaras oåtkomligt för barn. Lagras frostfritt > 0°C. Förvaras 
i kärl som tål vatten. 

7.3  Specifik slutanvändning Se tekniskt datablad. 
 

 

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personlig skydd 
 

8.1 Kontrollparametrar Inget känd hygieniskt gränsvärde 
8.2 Begränsning av exponering  
Lämpliga tekniska åtgärder: Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt 

förhindras. 
Ögonskydd: Vid risk för direktkontakt eller stänk ögonskydd 

rekommenderas. 
Skydd av huden: Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga 

skyddskläder användas. 
Handskydd: Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. 
Andningsskydd: Använd god ventilation. 
Information: Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid 

iakttagas. 
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Begränsning av miljöexponering: Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. 
 

 
 
 

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1 Information om 
grundläggande fysikaliska och 
kemiska egenskaper 

 

Fysikaliskt tillstånd: Mjuk, tixotrop massa 
Färg: Grå 
Lukt: Ingen eller okaraktäristisk lukt 
Kokpunkt: Data saknas 
Flampunkt: Data saknas 
Densitet: Ca: 1,40 g/cm² 
PH-värde: 7-8 
Viskositet: Data saknas 
Löslighet i vatten: Blandbar med vatten 
Torrhalt: Ca: 76 % 
9.2 Annan information  

 
 

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1 Reaktivitet Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
10.2 Kemisk stabilitet Stabil under rekommenderade lagrings- och 

hanteringsförhållanden. 
10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner är kända. 
10.4 Förhållanden som ska 
undvikas 

Skyddas mot frost. 

10.5 Oförenliga material  
10.6 Farliga 
sönderdelningsprodukter 

Vid upphettning eller brand bildas koldioxid. 

 

 

 

Avsnitt 11: Toxikologisk information 
 

11.1 Information om de 
toxikologiska effekterna 
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Akut toxicitet – Förtäring: Förtäring av stora mängder kan ge buksmärtor, kväljningar 
och diarre. 

Akut toxicitet–Hudkontakt: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Akut toxicitet–Inandning: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Frätande/ irriterande på huden: Kan verka uttorkande. 
Allvarlig 
ögonskada/ögoniritation: 

Stänk i ögonen kan ge sveda och besvär på grund av 
limningseffekten hos produkten. 

Cancerogenitet: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Reproduktionstoxicitet: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Sensibilisering: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Toxicitet vid enstaka exponering: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Giftighet vid upprepad eller 
långvarig exponering: 

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 

Mutagenitet: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 
Annan toxikologisk information: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror. 

 

 

Avsnitt 12: Ekologisk information 
 

12.1 Toxicitet  
Akuta akvatiska testresultat: Ingen information tillgänglig. 
Ekotoxicitet: Ingen information tillgänglig. 
12.2 Persistens och 
nedbrytbarhet 

Utsläpp av mindre mängder till anpassade biologiska 
reningsanläggningar påverkar inte bioslammet. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen information tillgänglig. 
12.4 Rörligheten i jord Ingen information tillgänglig. 
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen 

 

12.6 Andra skadliga effekter Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. 
 

 

Avsnitt 13: Avfallshantering 
 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder  
Generellt: Behandlas som industriavfall. Vid större mängder rådgör med 

lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget. 
Avfallsgrupp: EWC-kod: 080410 

 

 

  

Avsnitt 14: Transportinformation 
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14.1 UN-nummer Ej tillämpligt. 
14.2 Officiell 
Transportbenämning 

Ej tillämpligt. 

14.3 Faroklass för transport Ej tillämpligt. 
14.4 Förpackningsgrupp Ej tillämpligt. 
14.5 Miljöfaror Ej tillämpligt. 
14.6 Särskilda 
försiktighetsåtgärder 

Ej tillämpligt. 

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

Ej tillämpligt. 

Avsnitt 15: Gällande Föreskrifter 
 

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

 

Annan information om 
föreskrifter: 

SVHC ämnen (Substances of Very high concern): Inga av 
ingående ämnen är listade. Bilaga XIV – Förteckning över 
ämnen, vilka krävs tillstånd för: Inga an ingående 
komponenter är listade. 

Bestämmelser:  
15.2 
Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Ej utfört. 

 

 

Avsnitt 16: Annan information 
 

Informationen i detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU och 
Nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan 

att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att 

följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på Säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av 

säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna. 

 

 

 


