
Säkerhetsdatablad – Roxtec Assembly Gel

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
 Godkänt för användning
 Godkänt för laboratorieanvändning
 Godkänt av Roxtec International AB

Handelsnamn: Roxtec assembly gel. 
Kemiskt namn: Polyalkylenglykol med oorganisk förtjockare och stabilisatorer. 
Användningsområde: Monteringshjälp. Smörjmedel för gummi och plast.
Inhemsk tillverkare/importör: Roxtec International AB
Adress: Box 540 
 371 23 Karlskrona
E-mail: info@roxtec.com
Hemsida: www.roxtec.com
Telefon: +46 (0)455-36 67 00
Fax: +46 (0)455-820 12
Nödtelefon: +46 (0)455-36 67 00, måndag-fredag 8-17 CET. 

2. Farliga egenskaper
Generellt: Bedömd ej hälsofarlig enligt gällande lagstiftning. Inga kända hälso- eller  

miljörisker vid normal användning om god arbetshygien iakttas.

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
Ämnesnamn: Polyalkylenglykol    
CAS nr: 25322-68-3
Konc: 60-90%
Sammansättning: Beredning av polyalkylenglykoler med oorganiska förtjockningsmedel och  

stabilisatorer.
Ingredienskommentar: Produkten innehåller inga märkningspliktiga komponenter, eller märkningsplik-

tiga komponenter i sådana halter att dessa skall anges.
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4. Första hjälpen
Generellt: Inga kända risker som kräver speciella första hjälpen-åtgärder.
Hudkontakt: Tvätta med tvål och vatten, eventuellt med rengöringskräm. Låt inte produkten 

torka på huden. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Kontakt med ögonen: Skölj ögonen länge med vatten, kontakta läkare om problemen kvarstår.
Förtäring: Skölj munnen med vatten. Drick vatten. Kontakta läkare vid illamående/obehag 

eller om större mängder svalts, visa säkerhetsdatablad eller produktetikett.
Inandning: Frisk luft, värme och vila. Läkarhjälp vid andningsbesvär.
Medicinsk information: Behandla symptomatiskt.

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel: Vattendimma/skum, koldioxid (CO²) och pulver. Produkten är ej brandfarlig. 
Olämpliga släckmedel: Riktad vattenstråle.
Brand- och explosionsrisker: Vid brand kan det utvecklas hälsoskadliga och giftiga gaser. Brinner normalt ej.
Information: Undvik inandning av rök från branden. Behållare i närheten av brand bör flyttas 

eller kylas med vatten.
Skyddsutrustning för brandmän: Fullständig skyddsutrustning inklusive andningsapparat.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Åtgärder för undvikande av 
personskador: Var uppmärksam på ev. halkrisk beroende på produkten i sig eller dess förmåga 

att lösa upp asfalt, golvbeläggningar etc. Undvik kontakt med hud och ögon.
Åtgärder för att skydda miljön: Däm upp för att undvika spridning. Förhindra att produkten kommer ut i avlopp, 

mark eller vattendrag. 
Information: Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur, sågspån eller 

liknande) och levereras till närmaste mottagningsstation för destruering.

7. Hantering och lagring
Speciella egenskaper och risker: Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras.
Råd för säker hantering: Undvik kontakt med ögon och hud. Sörj för god ventilation.
Föreskrifter lagring: Förvaras i kallt, torrt och ventilerat utrymme och i stängd behållare.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Förebyggande åtgärder: Använd rekommenderad skyddsutrustning och skyddskläder. Undvik rökning 

samt intag av mat eller dryck i samband med arbete med produkten. Tag genast 
av nedstänkta kläder. Tvätta händerna före pauser och vid arbetets slut. Undvik 
ögon- och hudkontakt.

Andningsskydd: Behövs normalt ej.
Ögonskydd: Vid fara för stänk, använd godkända skyddsglasögon. 
Skyddshandskar: Rekommenderas om hudkontakt ej kan undvikas. Lämpliga handsktyper kan 

anvisas av handskleverantören. Skyddskräm kan användas på huden. Handskar 
av nitrilgummi.

Skyddskläder: Arbetskläder.
Annan information: Trasor förorenade med produkten skall inte förvaras i byxfickorna. Produkten får 

ej förvaras ihop med livsmedel.
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Form/tillstånd: Gel
Färg: Blå
Lukt: Luktfri/svag doft
Löslighet: Vattenlöslig
Smältpunkt: -15°C
Densitet: 1 g/cm³
Explosionsgränser: Ingen
pH-koncentrat: 5-7
Löslighet vatten: Löslig
Viskositet: ca. 20000 cP
Temperaturområde: -20/+80°C
Klassificering: Icke märkningspliktig

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabilitet: Stabil under normala förhållanden.
Reagerar med: Reagerar med starka oxidanter. Undvik kontakt med starka syror.
Farliga sönderdelningsprodukter: Ättiksyra. Propionaldehyd. Mjölksyra.
Annan information: Undvik överhettning av produkten.

11. Toxikologisk information
Akuta toxiska testresultat:
Akut oraltox: Mer än 2 000 mg/kg ld50 råtta.
Akut derm.tox:  Mer än 2 000 mg/kg ld50 kanin.
Generellt: Låg akut toxicitet. Produkten förväntas ej utgöra någon hälsorisk vid normal 

användning.
Inandning: Produkten förväntas ej utgöra någon hälsorisk vid normal användning.
Kontakt med ögonen: Minimal
Förtäring: Ej känt
Sensibilisering: Ingen sensibilisering noterad vid tester (Magnusson och Klingman)

12. Ekologisk information
Ekotoxicitet: Försiktighet bör iakttagas då produkten inte har genomgått ekotoxikologiska 

tester. Inga kända negativa effekter i vattenmiljö.
Rörlighet: Produkten är vattenlöslig.
Persistens och nedbrytbarhet: Produkten är biologiskt nedbrytbar.
Bioackumuleringsförmåga: Ej känt.
Annan information: Undvik tömning i kloaker eller andra avlopp. 

13. Avfallshantering
Generellt: Produktavfall och tomma behållare skall omhändertas som farligt avfall enligt 

gällande lokala föreskrifter. Slutanvändaren är ansvarig för korrekt klassifice-
ring av avfallet då själva användandet kan ge avfallet olika egenskaper.

Avfallsgrupp: Ej specialavfall.
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14. Transportinformation
Transportbenämning:  -
ADR/RID-klass (bil, tåg): -
UN-nummer: -
Förpackningsgrupp: - 
IMDG (båt): -
ICAO/IATA (flyg): -
Övrig transportinformation:  Ofarlig enligt ovanstående specifikationer. Ej farligt gods enligt  

transportförordningen.

15. Gällande föreskrifter
Skyddsfraser: S-2 Förvaras oåtkomligt för barn.  

S-24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
Annan information: Ej klassificerad som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande föreskrifter.

16. Annan information
Generella uppgifter: Produkten har bedömts ej märkningspliktig. Uppgifterna i varuinformationsbla-

det utgör ingen specifikation och skall inte betraktas som en garanti för någon 
specifik egenskap hos produkten. 
Varuinformationsbladet är avsett att användas som vägledning för säker hante-
ring med avseende på hälsa, säkerhet och miljö.
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