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

1.1. Produktbeteckning
Produktnamn : PLANNJA Silicone 2.0

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

Relevanta identifierade användningar
Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk
Användning av ämnet eller beredningen : Tätningsmedel

Lim

Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer
Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för nödsituationer Kommentar

Sverige Giftinformationscentralen Box 60 500
171 76 Stockholm

010-456 6700
112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] 
Inte klassificerat

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Extra märkning för att visaExtra klassificering(ar) för att visa

Farliga komponenter : Butan-2-on O,O',O''-(metylsilylidyn)trioksim
EUH-fraser : EUH208 - Innehåller Butan-2-on O,O',O''-(metylsilylidyn)trioksim, Butan-2-one O,O',O''-

(vinylsilylidyne)trioxime, N- (3- (trimetoxisilyl) propyl) etylendiamin. Kan orsaka en allergisk 
reaktion.
EUH210 - Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

2.3. Andra faror
Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Inga under normala förhållanden.
Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen
Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Namn Produktbeteckning Konc.
(% w/w)

Klassificering enligt förordning (EG) 
1272/2008 [CLP]

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga; Gasolja – 
ospecificerad; [Komplex blandning av kolväten erhållen 
genom behandling av en petroleumfraktion med väte i närvaro 
av katalysator. Består av kolväten, främst C11 till C25, med 
ungefärligt kokpunktsintervall från; 205 °C till 400 °C.]
(Anmärkning N)

(CAS nr) 64742-46-7
(EC nr) 265-148-2
(Index nr) 649-221-00-X
(REACH-nr) 01-2119489867-12

3 – 30 Asp. Tox. 1, H304

Plannja AB
Box 143
S-5070 81 Järnforsen - Sverige
T +46 10 51 61 00 00
order@plannja.se - https://www.plannja.se/

mailto:order@plannja.se
https://www.plannja.se/
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Butan-2-on O,O',O''-(metylsilylidyn)trioksim (CAS nr) 22984-54-9
(EC nr) 245-366-4
(REACH-nr) 01-2119987100-43

1 – 3 Eye Irrit. 2, H319
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373

Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime (CAS nr) 2224-33-1
(EC nr) 218-747-8
(REACH-nr) 01-2119987099-18

0,1 – 1 Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1, H317
STOT RE 2, H373

N- (3- (trimetoxisilyl) propyl) etylendiamin (CAS nr) 1760-24-3 
(EC nr) 217-164-6
(REACH-nr) 01-2119970215-39

0,1 – 1 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Eye Dam. 1, H318
Resp. Sens. 1, H334
Skin Sens. 1, H317

Karbendazim (CAS nr) 10605-21-7
(EC nr) 234-232-0
(Index nr) 613-048-00-8
(REACH-nr) N/A

< 0,1 Muta. 1B, H340
Repr. 1B, H360FD
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Anmärkning N : Ämnet behöver inte klassificeras som cancerframkallande om hela raffineringsförloppet är känt och det kan visas att det ämne från 
vilket det framställts inte är cancerframkallande. Denna anmärkning gäller endast vissa komplexa oljebaserade ämnen i del 3.
För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Första hjälpen allmän : Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
Första hjälpen efter inandning : Låt den berörda personen andas frisk luft. Vid besvär i luftvägarna: Kontakta 

GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta med mycket tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid hudirritation 

eller utslag: Sök läkarhjälp. Särskild behandling (se kompletterande anvisningar för första 
hjälpen på etiketten). Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.

Första hjälpen efter förtäring : Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Drick två glas vatten. Kontakta läkare om större 
mängd förtärts. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Symptom/effekter efter inandning : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Symptom/effekter efter hudkontakt : Kan orsaka hudirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Vätskestänk i ögat kan orsaka retning.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Inga särskilda förstahjälpsåtgärder är angiven.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel
Lämpliga släckmedel : Vattenridå. Skum. Torrt pulver.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brandrisk : Ej brandfarlig.
Farliga sönderdelningsprodukter : Risk för utveckling av giftig rök. Kväveoxider. Kiseloxid.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Släckinstruktioner : Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Använd vattenspray eller 

dimma för att kyla ned exponerade behållare.
Skydd under brandbekämpning : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Allmänna åtgärder : Säkerställ tillräcklig ventilation, särskild på instängda platser. Undvik kontakt med ögon och 

hud.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Planeringar för nödfall : Utrym området.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se 

avsnitt 8:  "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd ".
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6.2. Miljöskyddsåtgärder
Förbjudet att avyttra i avlopp och vattendrag. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
För återhållning : Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell 

lagstiftning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt
För mer information, se avsnitt 13. Se avsnitt 8. Exponeringsbegränsning och personliga skyddsåtgärder.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering
Skyddsåtgärder för säker hantering : Se till att ventilationen är lämplig. Undvik spill, hud- och ögonkontakt.
Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta arbetskläder får inte 

avlägsnas från arbetsplatsen. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Lagringsvillkor : Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras 

torrt. Skyddas från fukt.
Oförenliga material : Se sektion 10 om inkompatibla material.

7.3. Specifik slutanvändning
Inga ytterligare data.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Ingen ytterligare information tillgänglig

8.2. Begränsning av exponeringen
 

Handskydd:

Använd lämpliga skyddshandskar. Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Materialtjocklek: >0,2mm. Genombrottstid: >480 min. STANDARD EN ISO 
374-1:2016/A1:2018, EN ISO 374-2:2019, EN ISO 374-4:2019

Skyddsglasögon:

Använd skyddsglasögon när risk föreligger för uppskvättande ämnen. STANDARD EN 166.

Hudskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas
 

Andningsskydd:

Ej nödvändigt vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

Annan information:
Personlig skyddsutrustning ska väljas i enlighet med CEN-standarderna och efter diskussion med leverantören av skyddsutrustningen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Tillstånd : Vätska
Utseende : Pasta.
Färg : Varierande färg.
Lukt : Karaktäristisk.
Luktgräns : Ej bestämd.
pH : Ej relevant.
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Ej relevant.
Smältpunkt : Ej bestämd.
Fryspunkt : Ej bestämd.
Kokpunkt : Ej bestämd.
Flampunkt : > 93 °C
Självantändningstemperatur : Ej bestämd.
Sönderfalltemperatur : Ej bestämd.
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Brännbarhet (fast, gas) : Ej brandfarlig.
Ångtryck : Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga
Relativ densitet : Ej bestämd.
Densitet : ≈ 1
Löslighet : Olösligt i vatten.
Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log 
Pow)

: Ej bestämd.

Viskositet, kinematisk : > 40 mm²/s (10-6 m2/s at 40°C (ISO 3219) )
Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper : Produkten är ej explosionsfarlig.
Brandfrämjande egenskaper : Ej brandfarlig.
Explosionsgränser : Ej bestämd.

9.2. Annan information
VOC-halt : < 30 g/l

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Produktet är stabilt vid föreskrivna användnings- och lagringsförhållanden.

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

10.3. Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas
Inga vid rekommenderade förvarings- och hanteringsvillkor (se sektion 7).

10.5. Oförenliga material
Vatten, fukt. Starkt oxiderande ämne. Starka syror.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Butan-2-on O,O',O''-(metylsilylidyn)trioksim (22984-54-9)

LD50 oral råtta 2463 mg/kg

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg

Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime (2224-33-1)

LD50 oral råtta > 2000 mg/kg

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg

N- (3- (trimetoxisilyl) propyl) etylendiamin (1760-24-3)

LD50 oral råtta 7684 mg/kg

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga; Gasolja – ospecificerad; [Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av kolväten, främst C11 till C25, med ungefärligt kokpunktsintervall från; 205 °C till 400 °C.] 
(64742-46-7)

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg

LD50 hud råtta > 3160 mg/kg
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LC50 Inandning - Råtta [ppm] > 5266 ppmV/4h

Karbendazim (10605-21-7)

LD50 oral råtta 6400 mg/kg

LD50 hud råtta 2000 mg/kg

LD50 hud kanin 8500 mg/kg

LC50 Inandning - Råtta (Ångor) > 5,8 mg/l/4u

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH: Ej relevant.

Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat

pH: Ej relevant.
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda
Cancerogenicitet : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda 

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

Fara vid aspiration : Inte klassificerat
Ytterligare Information : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

PLANNJA Silicone 2.0 

Viskositet, kinematisk > 40 mm²/s (10-6 m2/s at 40°C (ISO 3219) )

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Butan-2-on O,O',O''-(metylsilylidyn)trioksim (22984-54-9)

LC50 fiskar 1 972 mg/l

EC50 Daphnia 1 232 mg/l

ErC50 (alger) 18,5 mg/l

Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime (2224-33-1)

LC50 fiskar 1 1011 mg/l

EC50 Daphnia 1 241 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)

ErC50 (alger) 19,2 mg/l

N- (3- (trimetoxisilyl) propyl) etylendiamin (1760-24-3)

LC50 fiskar 1 597 mg/l (96 timmar - Brachydanio rerio,sebrafisk)

Destillat (petroleum), vätebehandlade medeltunga; Gasolja – ospecificerad; [Komplex blandning av kolväten erhållen genom behandling av en 
petroleumfraktion med väte i närvaro av katalysator. Består av kolväten, främst C11 till C25, med ungefärligt kokpunktsintervall från; 205 °C till 400 °C.] 
(64742-46-7)

LC50 fiskar 1 > 10000 mg/l (96 timmar - Pimephales promelas)
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Karbendazim (10605-21-7)

LC50 fiskar 1 0,007 mg/l (96 timmar -  Ictalurus punctatus)

EC50 Daphnia 1 0,087 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
PLANNJA Silicone 2.0 

Persistens och nedbrytbarhet Inga data.

12.3. Bioackumuleringsförmåga
PLANNJA Silicone 2.0 

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) Ej bestämd.

N- (3- (trimetoxisilyl) propyl) etylendiamin (1760-24-3)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) -1,67

Karbendazim (10605-21-7)

Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH) 27

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 1,49

12.4. Rörlighet i jord
PLANNJA Silicone 2.0 

EKOLOGI - jord/mark Produkten är olöslig i vatten.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
PLANNJA Silicone 2.0 

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

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

12.6. Andra skadliga effekter
Andra skadliga effekter : Ingen kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Lokala föreskrifter (avfall) : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares 

sorteringsanvisningar.
Avfallsbehandlingsmetoder : Får ej släppas ut i avloppssystemet.
Rekommendationer för bortskaffande av produkt 
/förpackning

: Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. 
Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

Europeisk avfallsförteckning : 08 04 09* - Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga 
ämnen

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-nummer

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.2. Officiell transportbenämning

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig
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14.5. Miljöfaror

Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig Ej tillämplig

Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder
Vägtransport
Ej tillämplig

Sjötransport
Ej tillämplig

Flygtransport
Ej tillämplig

Insjötransport
Ej tillämplig

Järnvägstransport
Ej tillämplig

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
IBC-kod : Ingen IBC-kod för bulktransport offshore (MARPOL).

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH
Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan
Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av 
farliga kemikalier.
Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska 
föroreningar

 
VOC-halt : < 30 g/l
Övriga bestämmelser, begränsningar och lagliga 
förordningar

: Förordning om biocidprodukter (EU 528/2012): "Innehåller en biocid: Karbenzadime CAS 
10605-21-7.

Nationella föreskrifter
Ingen ytterligare information tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

SDS ID : 305153
Datakällor : EG-förordning 2015/830 /EG, 1907/2006/EG (REACH), 1272/2008/EG (CLP), 790/2009/EG. KIFS 2017:7, 

SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska 
gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 / 
2018:2.

 H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akut inhalationstoxicitet, kategori 4

Aquatic Acute 1 Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1

Aquatic Chronic 1 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

Eye Dam. 1 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 1

Eye Irrit. 2 Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2

Muta. 1B Mutagenitet i könsceller, kategori 1B
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Repr. 1B Reproduktionstoxicitet, kategori 1B

Resp. Sens. 1 Luftvägssensibilisering, kategori 1

Skin Sens. 1 Hudsensibilisering, kategori 1

STOT RE 2 Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, kategori 2

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H340 Kan orsaka genetiska defekter.

H360FD Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

EUH208 Innehåller Butan-2-on O,O',O''-(metylsilylidyn)trioksim, Butan-2-one O,O',O''-(vinylsilylidyne)trioxime, N- (3- (trimetoxisilyl) propyl) 
etylendiamin. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


