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

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget
Utgivningsdatum 21.01.2015

Omarbetad 26.01.2018

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn A-mix

Artikelnr. A-mix

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och använd-
ningar som det avråds från
Användningsområde Specialasfalt för reparation av skador i befintlig asfalt samt asfaltering av mindre ytor.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företagsnamn A Produkter AB

Besöksadress Björksgatan 14

Postnr. 63221

Postort Eskilstuna

Land Sverige

Telefon 016-551 90 90

E-post bosse.jansson@asfaltservice.se

Webbadress www.a-produkter.se

Org.nr. 559054-5355

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Nödtelefon Telefon: 112

Beskrivning: SOS

Identifiering kommentar Begär giftinformationscentralen.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
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Ämnets / blandningens farli-
ga egenskaper

Klassas ej som miljöfarlig produkt.

Ytterligare information om
klassificering

Kan verka irriterande på hud, i ögonen och vid inandning. Långvarig eller upprepad
inandning av ångor kan ge skador på centrala nervsystemet.

2.2. Märkningsuppgifter

2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Bitumen CAS-nr.: 8052-42-4

EG-nr.: 232-490-9
5 – 6 %

Stenkross material 0-5 mm 94 – 95 %
Stenkross material 0-5 mm

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Sök läkarhjälp vid obehag

Inandning Sök läkarhjälp vid obehag

Hudkontakt Tvätta med mycket tvål och vatten.

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. Vid obehag, kontakta
GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

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

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel Pulver, skum eller koldioxid (Co2)

Olämpliga brandsläckn-
ingsmedel

Vatten

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
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6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt.

Personliga skyddsåtgärder Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.

Åtgärder vid nödsituationer Samla upp material.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hantering Undvik kontakt med antändningskällor, ögon och hud.

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder Vertyg rengörs efter avslutat arbete.

Råd om allmän arbetshygien Tvätta händerna före rast, toalettbesök och efter avslutat arbete. Intag av mat, dryck,
snus och rökning bör inte ske vid arbetet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring
Anvisningar angående sam-
lagring

Undvik att blanda med med brännbara ämnen /

Ytterligare information om
lagringsförhållanden

Förvaras oåtkomligt för barn. Hålls/förvaras åtskilt från kläder / / brännbara material.

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
Ämne Identifiering Värde År
Bitumen CAS-nr.: 8052-42-4

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsskyltar

Handskydd
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Lämpliga material Skinn och nitrilgummi

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Trögflytande massa.

Färg Mörkbrun till svart.

Lukt Svag petroleumlukt.

Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 205 – 400 °C

Flampunkt Värde: > 220 °C

Relativ densitet Värde: 1,28 g/cm3

9.2 Övriga uppgifter

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet
Stabilitet Stabil av leverantören rekommenderad hantering.

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Andra upplysningar
Andra upplysningar Vid förbränning bildas koloxider, alkyder samt svavel och nitrogen (kvävgas).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara
Cancerogenicitet Ej cancerframkallande.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga
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12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter
Miljöupplysningar, summer-
ing

Den låga halten av bitumen (5-6%) gör att produkten har mycket låg toxicitet.
Produkten är svår att bryta ned i naturen, bitumen sitter fast så bra på stenmaterialet
att det inte sprids i naturen.
A-mix bedöms därför ej vara en miljöfarlig produkt.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport
Kommentarer Produkten omfattas Ej av regler om transport av farligt gods på väg och till sjöss enligt:

ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO,/IATA.

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, häl-
sa och miljö
Andra anmärkningar Produkten är ej märkningspliktig enligt gällande EU-direktiv (67/548EEG-1999/45/EG).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Övrig information
Ytterligare information Förpackad i 22 kg plastsäck.

Version 4

Utarbetat av Bosse Jansson
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