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

1.1. Produktbeteckning 

Handelsnamn: Scanmaskin Close 

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som 

det avråds från 

Användningsområde: Impregnering för betong och murverk. 
Användningar som det avråds från: Får endast användas i enlighet med angivet användningsområde. 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet 

Betongtett AS 
Storebotn 13 D 
5309 Kleppestø 
Kontaktperson: Roy Eide 
E-post: roy@betongtett.no 
Tel.: (+47) 46 17 17 00 
www.betongtett.no 

1.4. Telefonnummer för nödsituationer 

Giftinformationscentralen: 112 - begär Giftinformation 

AVSNITT 2: Farliga egenskaper  

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP):  
Inte klassificerat.  

2.2. Märkningsuppgifter  

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP): 
Produkten är ej märkningspliktig. 

2.3. Andra faror 

PBT / vPvB: Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT/vPvB-kriterierna i REACH-
förordningen, bilaga XIII. 

Hormonstörande egenskaper: Kemikalien innehåller inte hormonstörande ämnen över 0,1%, enligt (EU) 
2017/2100 eller (EU) 2018/605. 

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar  

3.2. Blandningar  

Kommentar: Innehåller syntetisk kiseldioxid i nanoform: Sfäroidala, amorfa nanoformer, 
icke-ytbehandlade nanoformer. 
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AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen  

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen  

Allmänt: Normalt inte nödvändigt. 
Vid inandning: Frisk luft. 
Vid hudkontakt: Skölj med vatten. 
Vid ögonkontakt: Skölj genast med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går 

lätt. 
Vid förtäring: Drick vatten. Sök läkarhjälp vid bestående obehag. 

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

Symptom / effekter: Inga förväntade 

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

krävs 

Annan information: Behandla symptomatiskt. 

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 

5.1. Släckmedel  

Lämpliga släckmedel: Använd brandsläckningsmedel lämpligt för omgivande material. 
Olämpliga brandsläckningsmedel: Använd inte raka vattenstrålar.  

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brand- och explosionsrisker: Ej antändligt. 
Farliga förbränningsprodukter: Inga kända.  

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 

Skydd under brandbekämpning: Andningsapparat med tryckluft och lämplig personlig skyddsutrustning 
(PVU). 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Allmänna åtgärder: Undvik kontakt med huden och ögonen. Använd föreskriven personlig 
skyddsutrustning. Se avsnitt 8. 

6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Förhindra utsläpp till avlopp, vattenvägar eller mark. 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetoder: Absorbera utspilld vätska med absorptionsmedel t.ex. sand, jord, vermikulit. 
Skyffla in i lämpliga stängda behållare för avyttring. Spola förorenade 
områden med mycket vatten. 

Annan information: Fasta material eller rester bortskaffas till en godkänd 
behandlingsanläggning. Se avsnitt 13. 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

För ytterligare information, se avsnitt 8 och 13. 
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AVSNITT 7: Hantering och lagring  

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering: Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik kontakt med ögon. Bär 
personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8. 

Åtgärder beträffande hygien: Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna efter 
varje skift och innan du äter, röker eller använder toaletten. Tvätta 
förorenade kläder före användning. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor: Inga särskilda åtgärder. 

7.3. Specifik slutanvändning  

Se avsnitt 1.2. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Gränsvärden: Innehåller inga ämnen med hygieniska gränsvärden för luftföroreningar. 

8.2. Begränsning av exponeringen  

         Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering: 
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Valg av personlig verneutstyr må 

gjøres ut fra risikovurdering av arbeidsoperasjonen. Leverandør av 
verneutstyr kan bistå med vurdering og valg av rett utstyr. Personlig 
verneutstyr skal være CE-merket. 

         Ögonskydd: 
Lämpligt ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid omfyllning. 
Standard: SS-EN 166 

         Handskydd: 
Lämpliga handskar: Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar vid långvarig eller upprepad 

exponering. Butyl. Nitril. 
Genomträngningstid: Inga data tillgänglig.  
Handsketjocklek: Inga data tillgänglig.  
Standard: SS-EN 374 

         Hudskydd: 
Lämplig skyddsdräkt: Vanliga arbetskläder.  

         Andningsskydd: 
Lämpligt andningsskydd: Inte nödvändigt. 

         Begränsning av miljöexponeringen: 
Förhindra utsläpp till avlopp, vattenvägar eller mark.  

         Annan information: 
Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd: Vätska 

Scanmaskin Close 
Säkerhetsdatablad 
i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878 

3 / 7 

AVSNITT 7: Hantering och lagring  

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering 

Skyddsåtgärder för säker hantering: Undvik långvarig kontakt med huden. Undvik kontakt med ögon. Bär 
personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 8. 

Åtgärder beträffande hygien: Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna efter 
varje skift och innan du äter, röker eller använder toaletten. Tvätta 
förorenade kläder före användning. 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagringsvillkor: Inga särskilda åtgärder. 

7.3. Specifik slutanvändning  

Se avsnitt 1.2. 

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 

8.1. Kontrollparametrar 

Gränsvärden: Innehåller inga ämnen med hygieniska gränsvärden för luftföroreningar. 

8.2. Begränsning av exponeringen  

         Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering: 
Lämpliga tekniska kontrollåtgärder: Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen. Valg av personlig verneutstyr må 

gjøres ut fra risikovurdering av arbeidsoperasjonen. Leverandør av 
verneutstyr kan bistå med vurdering og valg av rett utstyr. Personlig 
verneutstyr skal være CE-merket. 

         Ögonskydd: 
Lämpligt ögonskydd: Använd skyddsglasögon vid omfyllning. 
Standard: SS-EN 166 

         Handskydd: 
Lämpliga handskar: Använd lämpliga kemikaliebeständiga handskar vid långvarig eller upprepad 

exponering. Butyl. Nitril. 
Genomträngningstid: Inga data tillgänglig.  
Handsketjocklek: Inga data tillgänglig.  
Standard: SS-EN 374 

         Hudskydd: 
Lämplig skyddsdräkt: Vanliga arbetskläder.  

         Andningsskydd: 
Lämpligt andningsskydd: Inte nödvändigt. 

         Begränsning av miljöexponeringen: 
Förhindra utsläpp till avlopp, vattenvägar eller mark.  

         Annan information: 
Möjlighet till ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. 

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysikaliskt tillstånd: Vätska 



Scanmaskin Close 
Säkerhetsdatablad 
i överensstämmelse med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), (EU) 2020/878 

4 / 7 

Färg: Blank, färglös 
Lukt: Luktfri, svag tvål 
Smältpunkt/fryspunkt: ≈ 0 °C 
Kokpunkt: ≈ 100 °C 
Brandfarlighet: Ej brandfarligt 
Nedre och övre explosionsgräns: Ej relevant 
Flampunkt: Ej relevant 
Självantändningstemperatur: Ej relevant 
Sönderdelningstemperatur: Inga data tillgängliga 
pH-värde: 7,8 
Kinematisk viskositet: < 30 mPas (dynamisk) 
Löslighet: Vatten: Löslig 
Fördelningskoefficient  
         n-oktanol/vatten (loggvärde): 

Inga data tillgängliga 

Ångtryck: Inga data tillgängliga 
Densitet och/eller relativ densitet: 1,08 g/cm³ 
Relativ ångdensitet: Inga data tillgängliga 
Partikelegenskaper: Ej relevant 

9.2. Annan information 

Kommentar: Ingen ytterligare information finns tillgänglig.  

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet  

10.1. Reaktivitet 

Produkten är inte reaktiv under normala användnings-, lagrings– och transportförhållanden. 

10.2. Kemisk stabilitet  

Stabil i normala förhållanden. 

10.3. Risken för farliga reaktioner 

Inga kända. 

10.4. Förhållanden som ska undvikas 

Inga kända. 

10.5. Oförenliga material 

Inga kända. 

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 

Inga farliga sönderfallsprodukter förväntas bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden.  

AVSNITT 11: Toxikologisk information 

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

            Akut toxicitet 
Utvärdering klassificering (oral): Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 
Utvärdering klassificering 
(dermal): 

Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 
klassificeringskriterierna.) 
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Utvärdering klassificering 
(inhalation): 

Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 
klassificeringskriterierna.) 

            Frätande/irriterande på huden 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Luftvägs-/hudsensibilisering 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Mutagenitet i könsceller 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Cancerogenicitet 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Reproduktionstoxicitet 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

            Fara vid aspiration 
Utvärdering klassificering: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 

klassificeringskriterierna.) 

11.2 Information om andra faror 

Hormonstörande egenskaper: Ej relevant. 

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1. Toxicitet 

Akut vattentoxicitet: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 
klassificeringskriterierna.) 

Kronisk vattentoxicitet: Inte klassificerat. (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte 
klassificeringskriterierna.) 

12.2. Persistens och nedbrytbarhet 

Persistens och nedbrytbarhet: Ingen tillgänglig information om produkten. 

12.3. Bioackumuleringsförmåga 

Bioackumuleringsförmåga: Ingen tillgänglig information om produkten. 
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12.4. Rörlighet i jord 

Rörlighet: Ingen tillgänglig information om produkten. 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

PBT / vPvB: Kemikalien innehåller inga PBT/vPvB-ämnen. Produkten innehåller inga 
vPvB-ämnen. 

12.6. Hormonstörande egenskaper 

Hormonstörande egenskaper: Ej relevant.  

12.7. Andra skadliga effekter  

Ytterligare Information: Undvik utsläpp till miljön. 

AVSNITT 13: Avfallshantering  

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 

Avfallsbehandlingsmetoder: Inte farligt avfall. För bort till en godkänd behandlingsanläggning. 
Ytterligare Information Den angivna EWC-kod är vägledande och måste sättas i relation till 

produktens tillstånd. Den slutliga koden fastställas av användaren, baserat 
på den faktiska användningen av produkten. 

Europeisk avfallsförteckning: 08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09 

AVSNITT 14: Transportinformation 

14.1. UN-nummer eller id-nummer 

Inte reglerat.  

14.2. Officiell transportbenämning 

Inte reglerat.  

14.3. Faroklass för transport 

Ej relevant.   

14.4. Förpackningsgrupp 

Inte reglerat.  

14.5. Miljöfaror 

Inte reglerat.  

14.6. Särskilda skyddsåtgärder 

Ej relevant.   

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument 

Ej relevant.  
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12.4. Rörlighet i jord 
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 

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

miljö 
Referenser (lagar/förordningar): Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning 

av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). 
Förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande 
och begränsning av kemikalier (Reach). 
SFS 2020:614 Avfallsförordning. 

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Det är inte gjort någon kemikaliesäkerhetsbedömning. 

AVSNITT 16: Annan information 

Datakällor: Säkerhetsdatabladet har upprättats på grundval av information från 
tillverkaren. 

Utarbetat av: SDS-Chemie v/Bente Frogner 

 
 
Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, 
säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten 
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