
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning
av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
Utgivningsdatum 01.12.2017

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn Uula Utomhusgrundfärg

Produktdefinition Vattenlösning oljefärg

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsnamn Uulatuote Oy

Postadress Yttiläntie 265

Postnr. 32920

Postort KAUVATSA

Land Finland

Telefon 0108200020

E-post uula@uula.fi

Webbadress www.uula.fi

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Telefon: 09 471 977 (direkt) / +358 9 471 977, växel: 09-4711

Beskrivning: Giftinformationscentralen, Helsingfors 24 h

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Aquatic Chronic 2; H411

Skin Sens. 1A; H317

Ämnets / blandningens farli-
ga egenskaper

2-oktyl-2H-isotiazol-3-on; 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-oni

SÄKERHETSDATABLAD

Uula Utomhusgrundfärg

Uula Utomhusgrundfärg - Version 1 Sida 1 av 9

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)

mailto:uula@uula.fi


2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)

Sammansättning på etiketten 2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on ≤ 0,1 < 0,3 %, 4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiatzol-3-oni ≤ 0,1 < 0,4
%

Signalord Varning

Faroangivelser H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med
långtidseffekter.

Skyddsangivelser P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder /
ögonskydd / ansiktsskydd. P273 Undvik utsläpp till miljön. P302+P352 VID
HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P261 Undvik att inandas dimma/
sprej.

Kompletterande märkning EUH 208 Innehåller 2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni; 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-oni.
Kan orsaka en allergisk reaktion.

2.3. Andra faror
Andra faror Inga data.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on CAS-nr.: 26530-20-1

EG-nr.: 247-761-7
Indexnr.: 613-112-00-5

Acute tox. 3; H331;
Acute tox. 3; H311;
Acute tox. 4; H302;
Skin Corr. 1B; H314;
Skin Sens. 1; H317;
Aquatic Acute 1; H400; M-
faktor 1;
Aquatic Chronic 1; H410; M-
faktor 1;

≤ 0,1 < 0,3 %

4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiat-
zol-3-oni

CAS-nr.: 64359-81-5
EG-nr.: 264-843-8

Acute tox. 4; H302
Acute tox. 2; H330
Skin Corr 1B; H314
Skin Sens. 1; H317
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

≤ 0,1 < 0,4 %

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Inandning VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en

ställning som underlättar andningen.

Hudkontakt VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Uula Utomhusgrundfärg - Version 1 Sida 2 av 9

Det här säkerhetsdatabladet är utarbetat i Eco Publisher (EcoOnline)



Ögonkontakt VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur
eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Förtäring VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om större
mängd förtärts. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer
ned i lungorna.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Akuta symptom och effekter De akuta och fördröjda effekterna nämns in avsnitt 2 ja 11.

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs
Andra upplysningar Ej fastställt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Produkten är inte brännbar. Vid brand: Använd släckmedel lämpligt för den omgivande

branden. Skum, koldioxid eller pulver. Vid brandsläckning använd vattendimma.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand- och explosionsrisker Vid brand bildas giftiga gaser. Kolmonoxid (CO). Kolväten. Koldioxid (CO2). Undvik

inandning av rökgaser.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Personlig skyddsutrustning Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Använd brand-/flamsäkra eller

brand-/flamhämmande kläder.

Brandsläckningsmetoder Vi refererar till företagets brandsäkerhetspraxis.

Andra upplysningar Förhindra att släckvatten kommer ut i miljön och förorenar yt– och grundvattensystem.
Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt
myndighetsbestämmerserna.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Personliga skyddsåtgärder Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik inandning av rök.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Samla upp spill.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Andra upplysningar Inneslut och sug upp spill med sand eller andra icke brännbara absorberande material

och överför till lämpliga avfallsbehållare. Mer information om 13. Tvätta spillområdet med
rikliga mängder vatten och rengöringsmedel.
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6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Andra anvisningar Personliga skuyddsåtgärder, se avsnitt 8.

Avfallshanteringsåtgärder, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Undvik långvarig hudkontakt. Undvik att utsätta dig för sprutdimma och sprej. Information

om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8. Intag av mat och dryck samt
rökning ska vara förbjudet på områden där den här produkten hanteras och lagras.
Tvätta händerna före pauser och omedelbart efter hantering av produkten.

Skyddsåtgärder
Förebyggande åtgärder för
att skydda miljön

Undvik utsläpp i miljön.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagring Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras

avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Den lämpligaste
förvaringstemperaturen är +5C...+25C.

Förhållanden som skall und-
vikas

Får in frysa. Skyddas från solljus.

7.3 Specifik slutanvändning
Specifika användningsområ-
den

Ingen information.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Ämne Identifiering Värde År
2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on CAS-nr.: 26530-20-1
4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiat-
zol-3-oni

CAS-nr.: 64359-81-5

Övrig information om
gränsvärden

CAS 26530-20-1 värde: 8 timmar (TWA):0,2 mg/m3
Dow IHG
8 timmar(TWA): 0,6 mg/m3
Dow IHG

Kontrollparametrar, kommen-
tar

HTP-värdet är ovanstående, om det har bestämd

DNEL / PNEC
DNEL Kommentarer: Inga tillgängliga data.

PNEC Kommentarer: Inga tillgängliga data.

8.2 Begränsning av exponeringen
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Säkerhetsskyltar

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering
Produktrelaterade åtgärder
för att förhindra exponering

Sörg för god ventilation. Undvik inandning av ångor eller sprutdimma. Sörj för god
ventilation vid sprutmålning.

Ögon- / ansiktsskydd
Ögonskydd, kommentar Vid risk för stänk skall tättslutande skyddsglasögon användas.

Handskydd
Hud- / handskydd, kortvarig
kontakt

Skyddshandskar skall användas.

Lämpliga handskar Nitrilgummi.

Hudskydd
Hudskydd kommentar Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas.

Andningsskydd
Andningsskydd, kommentar Vid otillräcklig ventilering och vid risk för inandning av oljedimma kan lämpligt

andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P3) användas.

Termisk fara
Termisk fara Inga data.

Begränsning av miljöexponeringen
Begränsning av miljöex-
poneringen

För ytterligare information om åtgärder för att begränsa miljöexponeringen se avsnitt 13
(avfallshantering), avsnitt 7 (hantering och lagring) och avsnitt 1.2. (relevanta
identifierande användningar av ämnet eller produkten och eventuella
användningsbegränsningar.)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska

Färg Flera färger.

Lukt Mild.

Luktgräns Kommentarer: Inte relevant.

pH Status: vid leverans
Kommentarer: Inte relevant.
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Smältpunkt / smältpunktsin-
tervall

Värde: 0 °C
Kommentarer: 0 C (vatten)

Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 100 °C
Kommentarer: 100 C (vatten)

Flampunkt Kommentarer: (>100 C)

Avdunstningshastighet Kommentarer: Inte relevant.

Brandfarlighet (fast form,
gas)

Inte relevant. Produkten är i vätskeform.

Explosionsgräns Kommentarer: Inga brandfarliga beståndsdelar.

Ångtryck Värde: 2346 Pa
Temperatur: 20 °C

Ångdensitet Kommentarer: Ej fastställt.

Relativ densitet Värde: 1,277
Temperatur: 20 °C

Löslighet Medium: Vatten

Fördelningskoefficient: n-ok-
tanol/vatten

Kommentarer: Ej fastställt.

Självantändningstemperatur Värde: 204 °C

Sönderfallstemperatur Kommentarer: Inte relevant.

Viskositet Kommentarer: Inte relevant.

Explosiva egenskaper Produkten innehåller inga explosiva beståndsdelar.

Oxiderande egenskaper Inga oxiderande beståndsdelar.

9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Reaktivitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhållanden. Farliga reaktioner uppstår inte om de

tekniska instruktionerna gällande förvaring av kemiska produkter uppfylls.

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Risken för farliga reaktioner Under angivna förhållanden förväntas inga farliga reaktioner som kan orsaka tryck eller

extrema temperaturer uppstå.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Förhållanden som skall und-
vikas

Får inte frysa. Undvik exponering för höga temperaturer.

10.5. Oförenliga material
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Material som skall undvikas Starka baser. Starka syror. Oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Farliga sönderdelningspro-
dukter

Vid mycket höga temperaturer kan farliga sönderdelningsprodukter bildas, som till
exempel koldioxid (CO2), kolmonoxid och andra organiska föreningar.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet Kommentarer: Det finns inga testdata tillgängliga om själva produkten.

Övriga upplysningar om hälsofara
Utvärdering av akut toxicitet,
klassificering

Kriterierna för klassificering kan på grundtal av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
Produkten innehåller dock ämnen som klassificeras som farliga p.g.a. denna effekt. Se
avsnitt 3 för mer information.

Allmänt Innehåller glykoler. På grund av risken för hälsoskadliga effekter är långvarig inandning
av ångor inte att rekommendera. Man har inga uppgifter grundade på prövning gällande
blandningens toxikologiska egenskaper. Det finns inga testdata tillgängliga om själva
produkten.
Detta ämne har klassificerats enligt CLP-förordningen (EG) Nr 1272/2008

Inandning På grund av risken för hälsoskadliga effekter är långvarig inandning av ångor inte att
rekommendera.

Hudkontakt Långvarig hudkontakt kan orsaka allergiskt kontakteksem och/eller
hudirritation.

Ögonkontakt Ej fastställt.

Utvärdering av cancerogen-
itet, klassificering

Ej fastställt.

Reproduktionsstörningar Ej fastställt.

Utvärdering av specifik or-
gantoxicitet SE, klassificering

Ej fastställt.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Ekotoxicitet Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Persistens och nedbryt-
barhet, ytterligare information

Ej fastställt.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Kommentarer till bioackumu-
lering

Ej fastställt.

12.4 Rörlighet i jord
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Kommentarer till rörlighet Ej fastställt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PBT-bedömning, resultat Ej tillämpbar.

Resultat av vPvB-bedömnin-
gen

Ej tilllämpbar.

12.6 Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter / An-
märkning

Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Specificera lämpliga metoder
för avfallshantering

Tomma och torra plåtförpackningar kan föras till metallinsamling. Flytande rester ska
föras till insamlingsstation för problemavfall.

EWC-kod EWC-kod: 080111 Färg– och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller
andra farliga ämnen

Nationella föreskrifter Avfallslagen, 646/2011, 1104/2011, 195/2015, 1178/2013, 25/2014, 410/2014, 528/2014.

AVSNITT 14: Transportinformation
Farligt gods Nej

14.1. UN-nummer
Kommentarer Ej klassificerad som farligt gods enligt väg– och järnvägsbestämmelserna.

14.2 Officiell transportbenämning
Kommentarer Den här produkten har inte klassificerats i transport enligt ADR/RID, IMDG, IATA.

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder för användare

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa
och miljö
Kommentarer Förordning (EG) Nr. 528/2012: Innehåller konserveringsmedel för att skydda den

behandlade produktens ursprungliga egenskaper. Innehåller: 2-oktyl-2H-isotiazol-3-on;
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4,5-diklor-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning Ej fastställt.

AVSNITT 16: Övrig information
Leverantörens anmärkningar Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med bilaga II - handbok i utformning av

säkerhetsdatablad i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (Förordning (EG) nr 453/
2010, Förordning (EG) nr 2015/830).

Lista över relevanta Faroan-
givelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

H302 Skadligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H330 Dödligt vid inandning.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Klassificering enligt (EC) No
1272/2008 [CLP / GHS]

Aquatic Chronic 2; H411
Skin Sens. 1A; H317

Klassificering enligt CLP, an-
märkning

Skin Sens 1A: beräkningsmetod. Aquatic Chronic 2: beräkningsmetod.

Utbildningsråd Det rekommenderas att den personal som ska hantera denna produkt får
minimiutbildning i förebyggande av arbetsrisker för att underlätta förståelse och tolkning
av detta säkerhetsblad och produktens märkningar.

Hänvisningar till viktiga litter-
aturreferenser och datakällor

(EY) No. 1907/2006 (REACH) http://eur-lex.europa.eu http://echa.europa.eu
Meddelanden och analyser från olika råvaruproducenter.

Använda förkortningar och
akronymer

- ADR: Europeiska regelverk för internationell transport av farligt gods på landsväg
- IMGD - International Maritime Code for Dangerous Goods
- IATA - International Air Transport Association
- CLP - Förordning (EG) 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av
ämnen och blandningar.
-HTP - Koncentrationer som befunnits skadliga.
- DNEL - Nolleffektivåer för exponering
- PNEC - Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativa effekter

Upplysningar som har lagts
till, raderats eller reviderats

Ny formulering. Ändring i klassificering.

Omarbetningsdatum 21.11.2017

Version 1
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