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       SÄKERHETSDATABLAD 
 
 
 

 

1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

 Produktnamn Sorbent Universal 

 Produkttyp 
Suger upp farliga vätskor och lösningar. 
Finns som ark, rullar, kuddar och länsor. 

 
Artikelnummer 351102, 351106, 351204, 351206, 351401, 351701, 351702, 351704, 

351706, 351801, 351803, 351805, 351806 

 Tillverkare/leverantör PK Produkter AB, Snickarvägen 1 B, 132 38 SALTSJÖ-BOO 

 Telefon 010-129 40 00   

 Kontaktperson Pia Kleredal e-post info@pk-produkter.se 

Nödtelefon I nödsituationer ring 112 och begär giftinformation 

  

2. Farliga egenskaper                      

 

Produkten är inte klassificerad som farlig produkt. 
Inga kända akuta eller kroniska risker för människor och miljö vid normal hantering. 
Vid oförsiktig hantering kan mekaniska skador uppstå på hud. 
Luft innehållande fria mikrofiber kan irritera andningssystemet. 
Varmt material kan orsaka brännskador. 
 
Övrigt: 
Brandfarlig, men svår att antända. 
Termisk nedbrytning av denna produkt kan framkalla farliga och irriterande gaser. 
Damm är explosivt över en viss nivå och kräver då endast låg initieringsenergi.  
Produkten kan laddas elektrostatiskt. 

 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar 

 Ämne CAS-nr Halt Farosymbol/R-fraser  

 
Smältblåst polypropylen 9003-07-0 97,5 % Innehåller inga farliga 

ämnen 
 

 Färgämne  <0,5 %    

 

 
Ämne som kan vara farliga för människors hälsa eller miljö: ämne som klassificeras som farligt enligt 
klassificering nr 67/548 / EHS eller 1999/45 / ES och lag nr 356/2003 Sb, om kemiska ämnen och 
kemiska preparat och om ändringar av vissa akter som hör samman, med ändringar. 

 
 
3-(polyoxyetylen)propylheptametyltrisiloxan 

 
67674-67-3 

 
2 % 

  

 

4. Åtgärder vid första hjälpen 

 Allmänt Kontakta läkare vid besvär och visa detta säkerhetsdatablad. 

 Inandning Ge patienten tillgång till frisk luft. 

 Hudkontakt Iaktta normal personlig hygien. 

 Kontakt med ögonen Spola med vatten eller avlägsna fibrerna mekaniskt. 

 Förtäring Vid förtäring av större volymer är medicinsk behandling nödvändig. 

 

5. Brandbekämpningsåtgärder 

 Lämpliga släckmedel Skum, pulver, CO2, vid större brand vatten i spridd stråle/spray. 

 Olämpliga släckmedel Vattenstråle 

 
Skydd Vid större bränder eller bränder i avgränsade områden ska full 

nödutrustning med sluten andningsapparat och kompletta 
skyddskläder användas. 

 
Speciella risker Vid hög dammkoncentration föreligger fara för antändning eller 

explosion. Åtgärder mot statisk elektricitet (jordning, inert gas) är i 
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dessa fall nödvändig. Vid brand kan CO2 eller andra giftiga och 
irriterande gaser bildas, (se avsnitt 10). Värmeutveckling vid brand  
44-46 MJ/kg. 

 
Ytterligare information Efter absorption beror förhållningsreglerna vid brand på det 

absorberade materialet.  
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

 Personliga skyddsåtgärder Inga 

 Miljöskyddsåtgärder Spola inte ner spillt material i avloppet. 

 Saneringsmetod Ta upp mekaniskt. Hantera det upptagna materialet enligt gällande 
avfallsföreskrift. 

 

7. Hantering och lagring 

 Hantering 
Utsätt ej produkten för öppen låga och avlägsna alla möjligheter till 
antändning. Undvik dammuppbyggnad och statisk elektricitet.   

 Lagring Förvaras torrt och skyddande från direkt solljus.  

 Emballage Kartong eller polyetensäckar. 

 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

 
Andningsskydd Polypropylendamm: PELr  --- mg/m3 

                                 PELc  5 mg/ m3  

 
PELr Permissible exposure level for respirable dust 

PELc Permissible exposure level for total dust concentration       
Rekommenderade gränsvärden för damm på arbetsplatser. 

 

 Handskydd Skyddshandskar 

 Ögonskydd Skyddsglasögon 

 
Andra skyddsåtgärder Iaktta föreskrifter för personlig hygien. Vid risk för damm, bär 

andningsskydd. 
 
 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

 Utseende Fast form 

 Färg Grå, gul, grön 

 Lukt Luktfri 

 Smältpunkt 158 - 165 °C 

 Flampunkt 350 - 360 °C 

 Eldfarlighet Brännbar 

 Undre explosionsgräns – PP damm (g/m3) 12,6 

 Densitet (kg/m3) 900 - 920 

 Löslighet i vatten Olöslig 

 Tändningstemperatur 370 – 390 °C 

 Tändningstemperatur av fast damm 350 °C 

 Tändningstemperatur av luftburet damm 440 °C 

 Minimal antändningsenergi (J) 0,08 

 Förbränningsvärme (MJ/kg) 44 - 46 

 Bulkdensitet (kg/m3) 40 - 50 
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10. Stabilitet och reaktivitet 

 
Förhållande som bör undvikas Materialet är stabilt vid rumstemperatur. Undvik hög 

temperatur, öppen låga och statisk elektricitet. 

 
Material och kemiska produkter 
som bör undvikas 

Klor, fluor samt oxiderande kemikalier. 

 Farliga omvandlingsprodukter Vid upphettning utsöndras irriterande gaser/ångor. 

 

11. Toxikologisk information 

 Inandning Damm kan irritera luftvägarna 

 Hudkontakt Varmt material kan orsaka brännskador 

 Ögonkontakt Vid oförsiktig hantering kan mekaniska skador uppstå. 

 
Akut oral toxicitet 
LD50 intraperitonealt- råtta >110 000 mg/kg 

 LD50 intravenöst- råtta >99 000 mg/kg 
 

12. Ekologisk information 

 Livslängd och nedbrytbarhet Biologiskt nedbrytbar 

 Toxicitet Ingen 

 
Resultat av PBT och vPvB 
bedömning Produkten har inga ämnen som ingår i PBT klassificering 

 

13. Avfallshantering 

 
Oanvänd sorbent transporteras som vanligt avfall. Efter användning ska sorbenten hanteras i 
enlighet med gällande regler för det adsorberade materialet. 

 Kontakta auktoriserat företag för omhändertagande av avfall från produkten. 

 Förpackningsmaterial ska gå till återvinning. 

 

14. Transportinformation 

 Produkten är inte klassificerad som farligt gods enligt transportbestämmelserna.   

 

15. Gällande föreskrifter 

 Faroklass Ingen 

 Farosymbol Ingen 

 Riskfraser Inga 

 Skyddsfraser Inga 

 

 16. Övrig information 

 
Produktanvändning För adsorption av farliga vätskor och lösningar t.ex. olja och 

kemikalier. 

 

Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med den europeiska förordningen (EG nr 
453/2010 och ersätter säkerhetsdatablad för EU-förordningen (EG) nr 1097/2006. Detta 
säkerhetsdatablad innehåller information som är nödvändig för att skydda hälsa och miljö. 
Informationen ersätter inte kvalitetsspecificering och skall inte tolkas som någon garanti om 
lämplighet för speciell tillämpningar. Uppgifterna är baserade på nuvarande kunskap och nationell 
lagstiftning. Användaren är ansvarig för att se till att kraven i berörda regionala lagstiftningar följs. 

 

 


