
 SÄKERHETSDATABLAD
Utfärdat den: 2009-12-20 Internt nr: Sioo-6 Ersätter tidigare VIB:Sioo 5

1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH FÖRETAGET
1.1 Namnet på beredningen

Sioo träskydd
1.2 Användning av beredningen

Ytförstärkande, smutsavvisande, gör träet renare och ljusare
Verksam mot alger, sporer, mögel, 
lättare röta och skadeinsekter

1.3 Namnet på företaget
Sioo Woodprotection AB
Helge Härnemans väg 20
s-415 24  Göteborg
Telefon: 031-257467, 070-7424262
Nödtelefon: 0707-424262
Kontakt person: Herje Boström
Hemsida: www.sioo.se
e-mail: info@sioo.se

1.4 Nödtelefonnummer: 
 +46-(0)707-424262

2. FARLIGA EGENSKAPER
Sioo träskydd innehåller inga delar som gör att det har några
farliga egenskaper och är därför inte märkningspliktig.
Det finns således inga farliga ämnen enligt direktiven 67/548/EEG eller 1999/45/EEG,
eller långlivade, bioackumulerande toxiska ämnen enligt bilaga XIII eller ämnen på den
sk Kandidatlistan. Det finns även inga Hälsovådliga ämnen eller delar i produkten som är 
beteckna som irriterande.

3. SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR
Med hänvisning till att det inte finns några farliga egenskaper i beredningen
enl p.2 ovan, lämnnas nedan beståndsdelarnas koncentrationsintervall som 
bedömningsundelag till klassificeringen.

Nr Ingrediensens namn CAS-numer Vikt % Risk klass / Anm.
1 kiselsyra 7699-41-4 5-10% ej aktuell
2 Kaliumkarbonat 584-08-7 3-6% ej aktuell
3 Naturliga växtämnen 0,5-1% ej aktuell 
4 Vatten

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN
4.1 Övrig information

Visa detta säkerhetsdatablad för läkare. Håll personen varm och lugn.
4.2 Inandning

Produkten avger inga/mycket ringa emissioner. Sök ändå frisk luft.
4.3 Hudkontakt

Tvätta huden med tvål och vatten.
4.4 Stänk i ögonen

Skölj genast med mycket vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare 
om problem kvarstår.

4.5 Förtäring
Skölj munnen. Drick vatten/citronsaft. Om problem kvarstår - kontakta läkare.
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5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER
5.1 Lämpliga brandsläckningsmedel

Produkten i sig själv brinner inte. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala 
förhållanden och omgivande miljö, tex skum, pulver eller vatten i spridd stråle.

5.2 Särskilda åtgärder
Behållare i närheten av brand flyttas och kyls, tex med hjälp av vatten.

5.3 Speciell skyddsutrustning för brandpersonal
Bär komplett skyddsutrustning inklusive andningsapparat

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKLITGA UTSLÄPP
6.1 Personliga försiktighetsåtgärder

Använd skyddshandskar och skyddskläder (se avsnitt 8)
6.2 Försiktighetsåtgärder beträffande miljön

Förhindra att produkten når avlopp, omgivande mark eller vatten.
6.3 åtgärder vid omhändertagande av spill

Valla in spillet. Sug upp med inert absorberingsmedel tex sand, sågspån eller
universalbindare. 
Se även avsnitt 8 och 13

7. HANTERING OCH LAGRING
7.1 Hantering 

Undvik direktkontakt med ögon och långvarig kontakt med hud. Se p.8.
7.2 Lagring

Förvaras i tillslutna behållare

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
8.1 Exponeringsgränsvärden

Innehåller inte ämnen och sådana koncentrationer att restriktioner föreligger
8.2  Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

1.Andningsskydd
Inandas inte aerosoler. Vid sprutning i stängt utrymme eller om ventilationen är otillräcklig 
används lämpligt ansiktsskydd, t ex med filter p3.
2. Skyddshandskar
Använd skyddshandskar vid hantering
3. Ögonskydd
Då risk för stänk finns används tättsittande skyddsglasögon eller ansiktsskydd
4.Skyddskläder
Använd skyddskläder efter behov
Tvätta med tvål och vatten efter hanteringen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER
9.1 Allmän information

Luktfri gulaktig vätska
9.2 Viktig Hälso-, säkerhets-, miljöinformation

pH: 10 till 10,8
Kokpunkt: > 100 grader C
VOC Kat A/f inneh 0 g/Lit
Flampunkt:  -
Brännbarhet:  -
Oxiderande egensk: inga
Ångtryck: som vattenlösningar
Relativ densitet: 1,12-1,16 g/cm3
Löslighet i vatten: Ja
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Övriga uppgifter: Viskositet 20-30 mPas

10. STABILITET OCH REAKTIVITET
Stabil produkt vid normala förhållanden

10.2 Material som skall undvikas
Undvik kontakt med syror

10.3 Farliga sönderdelningsprodukter
Utgår då några sådana ej förekommer

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
11.1 Akut toxicitet

Icke giftig ur alla aspekter
11.2 Irritation

Ögonkontakt: kan irritera ögonen vid kontamination

12. EKOLOGISK INFORMATION
Inga farliga eller hälsovådliga ämnen bildas vid nedbrytning. Är emissionsfri.

12.1 Har ingen skadlig effekt på mikroorganismer i flytande form eller efter utblandning och tork.
Sammanfattande allmän bedömning

12.4 Bioackumuleras ej
Produkten är inte skadlig för vatenlevande organismer. Den orsakar inte heller några 

skadliga långtidseffekter i vattemiljön.

13. AVFALLSHANTERING
13.1 Överskottsprodukter och restavfall

Avfallet klassificeras ej som farligt avfall enligt SFS 2001:1063
Förslag på EWC-kod: 060899-Annat avfall.

13.2 Förorenad förpackning
Rengjord förpackning lämnas till lokal förpackningsåtervinning

14. TRANSPORTINFORMATION
Klassificeras ej som farligt gods enligt transportregler

Landtransport:  ADR/RID och GGVS/GGVE
Sjötransport:  IMDG/GGVsjö
Lufttransport:  ICAO-TI och IATA/DGR

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER
Hälso-,säkerhets-, och miljöinformation enligt direktiv 67/548/EEG och 1999/45/EG
behöver ej anges

Symbol: Utgår
Risk klass: Utgår
S-Klasser: Utgår
Innehåll: Kiseldioxid, Kaliumkarbonat, växtdelar och vatten

16. Övrig information
Sioo träskydd innehåller inte ämnen som finns med i 
Reachdirektivets listor över biocidämnen. Produkten har en fysikaliskt/mekaniskt
verkan och innehåller naturenliga ämnen. Podukten med dess användning faller därför 
inte under Reachdirektivet.
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