
Revisionsdatum: 2019-06-04 Revision: 10 Ersätter datum: 2018-04-12

SÄKERHETSDATABLAD
KREOSOT

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad.

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

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn KREOSOT

Intern identifiering 00228269

Synonymer; handelsnamn WEI-B, WEI C, Tn Oil

CAS-nummer 8001-58-9

EU-indexnummer 648-101-00-4

EG-nummer 232-287-5

CLI-nummer 02-2119552711-43

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

Identifierade användningar Biocid. Impregnering av trä. Träskyddsmedel (för utomhusbruk)

Användningar som det avråds
från

Endast för yrkesmässigt bruk.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör Koppers International B.V.
Carbon Materials and Chemicals
Molenlaan 55
1422 XN Uithoorn
Netherlands
Tel: +45(0)63313100
E mail: euorguksds@koppers.eu

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för
nödsituationer

NCEC +44 1865 407333

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (EC 1272/2008)
Fysikaliska faror Ej Klassificerad

Hälsofaror Skin Irrit. 2 - H315 Eye Irrit. 2 - H319 Skin Sens. 1B - H317 Carc. 1B - H350 Repr. 1B -
H360Fd

Miljöfaror Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

2.2. Märkningsuppgifter

EG-nummer 232-287-5
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KREOSOT

Faropiktogram

            

Signalord Fara

Faroangivelser H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H350 Kan orsaka cancer.
H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P261 Undvik  att inandas ångor/ sprej.
P273 Undvik utsläpp till miljön.
P280 Använd  skyddshandskar/ skyddskläder/ ögonskydd/ ansiktsskydd.
P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering sök läkarhjälp.
P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.

Kompletterande information
på etiketten

RCH002a Endast för yrkesmässigt bruk.
RCH001b Endast för användning i industrianläggningar och för yr
kesmässigt bruk.

Extra information Läs de bifogade instruktionerna före användning. Använd som träskydd. Efter behandling
måste virket lagras under tak eller på ogenomträngligt fast underlag, eller både och, för att
förhindra direktförluster till mark eller vatten. Verksamt ämne: Kreosot (CAS 8001-58-9)
(1 000 kg/1 000 kg).

Kompletterande
skyddsangivelser

P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning.
P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P404 Förvaras i sluten behållare.

2.3. Andra faror

Produkten innehåller ämnen klassificerade som PBT. Produkten innehåller ämnen klassificerade som vPvB.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Produktnamn KREOSOT

EU-indexnummer 648-101-00-4

CAS-nummer 8001-58-9

EG-nummer 232-287-5

CLI-nummer 02-2119552711-43

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
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4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Generell information Omedelbar insats av första-hjälpen är absolut nödvändig. Flytta den skadade personen till
frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Visa detta
säkerhetsdatablad för den medicinska personalen.

Inandning Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som
underlättar andningen. Lossa på trånga kläder såsom kragar, slipsar eller skärp. Sök
läkarhjälp om symptomen är allvarliga eller bestående.

Förtäring Ge aldrig någonting att äta eller dricka till en medvetslös person. Skölj munnen noggrant med
vatten. Framkalla inte kräkning såvida inte medicinsk personal tillråder detta. Sök läkarhjälp.

Hudkontakt Det är viktigt att avlägsna ämnet från huden omedelbart. I händelse av att symptom på
överkänslighet utvecklas, se till att fortsatt exponering undviks. Tag bort den utspillda
produkten med tvål och vatten eller lämpligt hudrengöringsmedel. Sök läkarhjälp om
symptomen är allvarliga eller kvarstår efter tvättning.

Kontakt med ögonen Skölj omedelbart med mycket vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt
att skölja. Sök läkarhjälp.

Skyddsutrustning för
insatspersonal

Insatspersonal ska bära lämplig skyddsutrustning vid räddningsaktion.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Generell information Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och
exponeringstidens längd.

Inandning Ångor kan irritera luftvägarna/lungorna.

Förtäring Kan orsaka irritation. Kan orsaka magont eller kräkningar. Kan orsaka sensibilisering eller
allergiska reaktioner hos känsliga individer.

Hudkontakt Långvarig kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud. Kan orsaka hudsensibilisering
eller allergiska reaktioner hos känsliga individer.

Kontakt med ögonen Irriterar ögonen. Rodnad. Smärta.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Anmärkningar för läkaren Behandla symptomatiskt.

Särskilda behandlingar Såvitt känt krävs ingen specifik kemisk antidot efter exponering för produkten. Personer med
astma, eksem eller hudproblem bör undvika kontakt, inklusive hudkontakt, med denna
produkt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel Släck med följande släckmedel: Skum, koldioxid eller pulver. Torra släckmedel, sand, dolomit
etc. Vattensprej, eller vattendimma.

Olämpliga släckmedel Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror Behållare kan brisera eller explodera vid upphettning, beroende på häftig tryckstegring. Kan
bilda explosiv blandning med luft vid mycket höga koncentrationer.

Farliga förbränningsprodukter Termiskt sönderfall eller förbränningsprodukter kan inkludera följande ämnen: Koloxider.
Giftiga gaser eller ångor.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
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Skyddsåtgärder vid
brandbekämpning

Undvik att andas in gaser eller ångor från branden. Utrym området. Ha vinden i ryggen för att
undvika inandning av gaser, ångor, och rök. Ventilera stängda utrymmen innan någon går in i
dem. Kyl behållare som exponeras för värmen med vattensprej och avlägsna dem från
brandområdet om detta kan göras utan risk. Kyl behållare utsatta för lågor med vatten långt
efter det att branden är släckt. Om läcka eller spill inte har antänts, använd vattensprej för att
skingra ångorna och skydda personal som arbetar med att stoppa läckan. Kontrollera
avrinningsvatten genom inneslutning och avskiljning från avloppssystem och vattendrag. Om
risk för vattenförorening föreligger, underrätta berörda myndigheter.

Särskild skyddsutrustning för
brandbekämpningspersonal

Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder. Kläder för
brandbekämpningspersonal som är utformade enligt Europeisk standard EN469
(inkluderande hjälm, skyddsskor och handskar) utgör en basal skyddsnivå vid
kemikalieolyckor.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Inga åtgärder
ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk. Undvik inandning
av ångor och kontakt med hud och ögon. Sörj för god ventilation.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag eller på marken. Undvik utsläpp till vattenmiljön.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för sanering Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Rör inte eller gå i det utspillda materialet.
Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och placera i behållare. Behållare med uppsamlat
spill måste märkas ordentligt med uppgift om korrekt innehåll och farosymbol.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Hänvisning till andra avsnitt För personligt skydd, se Avsnitt 8. För avfallshantering, se Avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder vid
användning

Läs och följ tillverkarens rekommendationer. Använd skyddskläder så som det beskrivs i
Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Undvik spill. Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av ångor. Applicera
skyddskräm på exponerad hud innan och efter ett arbetsskift. Minska på ljuskänslighet genom
att applicera solkräm (SPF 15+) före skyddskrämen. Rutiner för god arbetshygien ska införas.
Tvätta händer och andra nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan
arbetsplatsen lämnas. Gravida eller ammande kvinnor ska inte arbeta med produkten om det
finns risk för exponering.

Råd avseende allmän
yrkeshygien

Tvätta huden omedelbart om den blir förorenad. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem
innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Skyddsåtgärder vid lagring Förvaras endast i originalförpackningen. Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt på väl
ventilerad plats. Får inte utsättas för värme, gnistor och öppen låga. Lagras åtskilt från
följande material: Oxidationsmedel.

7.3. Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
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8.1. Kontrollparametrar

Ingredienskommentarer Inget hygieniskt gränsvärde är känt för ingående ämnen.

DMEL Arbetare - Dermalt; Långtids- lokala effekter: 0.068 mg/kg kroppsvikt/dygn
Exponering av anställda måste ligga under dessa siffror för att behålla
riskkarakteriseringskvoten <1.

PNEC - sötvatten; 0.0001 mg/l
- Saltvatten; 0.00002 mg/l
- Jord; 0.34 mg/kg
- STP; 3.6 mg/l
- Sediment (Sötvatten); 5 mg/kg
- Sediment (Havsvatten); 5 mg/kg
- Successiv frisättning; 0.224 mg/l
- Förtäringen; 11.5 mg/kg
Miljöexponering måste ligga under dessa siffror för att behålla riskkarakteriseringskvoten <1.

8.2. Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

            

Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Sörj för god allmänventilation och punktutsug. Se till att ventilationssystemet underhålls och
testas regelbundet. God allmänventilation ska vara tillräckligt för att kontrollera yrkesmässig
exponering för luftburna föroreningar. Ta i beaktande hygieniskt gränsvärde för produkten
eller ingående ämnen. All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen.

Ögonskydd/ansiktsskydd Använd tättsittande, korgglasögon eller visir. Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard
ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Personlig
skyddsutrustning för skydd av ögon och ansikte måste uppfylla kraven i Europeisk Standard
EN166.

Handskydd Använd skyddshandskar. Den bäst anpassade handsken ska väljas efter samråd med
handskleverantören/tillverkaren, som kan ge information om genombrottstiden för
handskmaterialet. För exponering upp till 4 timmar, använd skyddshandskar av följande
material: Nitrilgummi. För att skydda händerna från kemikalier, så ska skyddshandskarna
uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374. Med beaktande av data som specificeras av
handsktillverkaren, kontrollera vid användning att handskarna bibehåller sina skyddande
egenskaper och byt dem så fort som slitage upptäcks. Genombrottstiden för olika
handskmaterial kan vara olika för olika handsktillverkare. Täta byten rekommenderas.

Annat skydd för hud och kropp Använd lämpliga kläder för att förhindra möjlig hudkontakt. Beakta Europeisk Standard EN
1149 för information om bestämmelser gällande material och utformning och testmetoder.

Hygienåtgärder Ögonspolningsanordning ska finnas tillgänglig. Tag omedelbart av kläder som blivit våta eller
förorenade. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om huden blir förorenad. Förorenade
kläder ska placeras i en sluten behållare för avfallshantering eller sanering. Varna
städpersonal för eventuella farliga egenskaper hos produkten. Tvätta händer och andra
nedstänkta områden på kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Ät inte,
drick inte eller rök inte under hanteringen.
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KREOSOT

Andningsskydd Använd ett andningsskydd försett med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P3. Se till
att all andningsskyddsutrustning är lämpad för dess tilltänkta användning och är 'CE'-märkt.
Kontrollera att andningsskyddet passar ordentligt och att filtret byts regelbundet. Gas- och
kombinationsfilterdosor ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN14387. Helmasker med
utbytbara filterdosor ska uppfylla kraven i Europeisk Standard EN136. Halvmasker och
kvartsmasker med utbytbara filterdosor måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN140.

Begränsning av
miljöexponeringen

Håll behållare väl tillslutna när de inte används. Utsläpp från ventilation eller
arbetsprocessutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i
naturvårdslagstiftningen. I vissa fall är, skrubber mot rök, filter eller tekniska modifieringar i
processutrustningen nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Färgad vätska.

Färg Ljust brun.

Lukt Aromatisk.

Lukttröskel Ingen information tillgänglig.

pH Ingen information tillgänglig.

Smältpunkt < 23°C

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

250 - 400°C

Flampunkt > 95°C Pensky-Martens closed cup.

Avdunstningshastighet Ingen information tillgänglig.

Brandfarlighet (fast form, gas) Ingen information tillgänglig.

Övre/undre
brännbarhetsgräns eller
explosionsgräns

Ingen information tillgänglig.

Ångtryck < 10 Pa @ 25°C

Ångdensitet Ingen information tillgänglig.

Relativ densitet Ingen information tillgänglig.

Bulkdensitet 1020 - 1150 kg/m³

Löslighet < 0.1 g/l vatten @ 20°C

Fördelningskoefficient Ingen information tillgänglig.

Självantändningstemperatur > 450°C

Sönderfallstemperatur Ingen information tillgänglig.

Viskositet < 5 cSt @ 100°C

Explosiva egenskaper Bedöms inte vara explosiv.

Oxiderande egenskaper Uppfyller inte kriterierna för klassificering som oxiderande.

9.2. Annan information

Annan information Ingen information krävs.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning. Stabil vid avsedda
lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Inga potentiella farliga reaktioner är kända.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som ska
undvikas

Undvik värme, lågor och andra antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Material som ska undvikas Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga
sönderdelningsprodukter

Upphettning kan leda till bildning av följande produkter: Giftiga gaser eller ångor. Koloxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet - oral
Anmärkningar (oralt LD₅₀) LD₅₀ : >2000 mg/kg, Råtta, Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data

inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet - dermalt
Anmärkningar (dermalt LD₅₀) LD₅₀ : > 2000 mg/kg, Råtta, Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data

inte anses vara uppfyllda.

Akut toxicitet - inandning
Anmärkningar (inandning
LC₅₀)

LC₅₀ : > 5000 mg/m³, Aerosol., Råtta 4 hours Kriterierna för klassificering kan på grundval av
tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Frätande/irriterande på huden
Frätande/irriterande på huden Irritation i närhet av ultraviolett ljus.

Djurdata Kanin Irriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Allvarlig
ögonskada/ögonirritation

Irritation av ögon och slemhinnor.

Luftvägssensibilisering
Luftvägssensibilisering Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Hudsensibilisering
Hudsensibilisering Kan orsaka allergisk hudreaktion. Maximeringstest på marsvin (GPMT) - Marsvin:

Sensibiliserande.

Mutagenitet i könsceller
Genotoxicitet - in vitro Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenitet
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Cancerogenitet 78 veckor, Dermalt, Mus Svagt positiv.

IARC cancerogenitet IARC Grupp 2A Troligen cancerframkallande för människor.

Reproduktionstoxicitet
Reproduktionstoxicitet -
fertilitet

Två-generationsstudie - NOAEL 25 mg/kg kroppsvikt/dygn, Råtta, Kan skada fertiliteten.

Reproduktionstoxicitet -
utvecklingstoxicitet

Teratogenicitet: - NOAEL: 50 mg/kg kroppsvikt/dygn, Råtta, Misstänks kunna skada
fertiliteten.

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
STOT - enstaka exponering Inte klassificerad som specifikt organtoxiskt efter enstaka exponering.

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
STOT - upprepad exponering NOAEL 400 mg/kg kroppsvikt/dygn, Dermalt, Råtta NOAEC 22 mg/m³, Inandning, Råtta 90

dagar

Fara vid aspiration
Fara vid aspiration Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer
med långtidseffekter.

Akut toxicitet i vattenmiljön
L(E)C₅₀ 0.1 < L(E)C50 ≤ 1

M-faktor (akut) 1

Akut toxicitet - fisk LC₅₀, 96 timmar: 4.1 - 6.6 mg/l, Fisk

Akut toxicitet - vattenlevande
ryggradslösa djur

LC₅₀, 96 timmar: 0.018 mg/l, Mysidopsis
EC₅₀, 48 timmar: 1.14 mg/l, Daphnia magna

Akut toxicitet - vattenväxter NOELR (Ingen observerad effektnivå), 72 timmar: 7.2 mg/l, Sötvattensalger
EL₅₀, 72 timmar: 26 mg/l, Sötvattensalger

Akut toxicitet - landlevande NOEC, 28 dagar: 10 mg/kg, Collembola
NOEC, 28 dagar: 316 mg/kg, Jordlevande mikroorganismer

Kronisk toxicitet i vattenmiljön
M-faktor (kronisk) 1

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Biologisk nedbrytning Inte biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga BCF: 500 - 2000, Fisk

Fördelningskoefficient Ingen information tillgänglig.

12.4. Rörligheten i jord

Rörlighet Anses inte vara rörlig.

Adsorptions/desorptionskoeffi
cient

Log Koc: 3.0 - 4.2 Beräkningsmetod.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

8/11



Revisionsdatum: 2019-06-04 Revision: 10 Ersätter datum: 2018-04-12

KREOSOT

Resultat av PBT- och vPvB-
bedömningen

Produkten innehåller ämnen klassificerade som PBT. Produkten innehåller ämnen
klassificerade som vPvB.

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga kända.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information Avfallsgenerering ska minimeras eller undvikas när så är möjligt. Återanvänd eller återvinn när
så är möjligt. Detta material och dess behållare måste avyttras som farligt avfall. När man
hanterar avfall, så ska de skyddsåtgärder som gäller vid hantering av produkten beaktas.
Försiktighet ska iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts ordentligt
eller som inte sköljts ur. Tomma behållare eller innerhöljen kan innehålla produktrester och
därför vara potentiellt farliga.

Avfallshanteringsmetoder Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den
lokala avfallsmyndigheten. Avfall, rester, tomma behållare, kasserade arbetskläder och
förorenade rengöringsmaterial ska samlas i därför avsedda behållare, och märkas med
uppgift om innehåll.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

UN Nr. (ADR/RID) 3082

UN Nr. (IMDG) 3082

UN Nr. (ICAO) 3082

UN Nr. (ADN) 3082

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning
(ADR/RID)

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (KREOSOT)

Officiell transportbenämning
(IMDG)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CREOSOTE)

Officiell transportbenämning
(ICAO)

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (CREOSOTE)

Officiell transportbenämning
(ADN)

MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FLYTANDE, N.O.S. (KREOSOT)

14.3. Faroklass för transport

ADR/RID klass 9

ADR/RID klassificeringskod M6

ADR/RID etikett 9

IMDG klass 9

ICAO klass/riskgrupp 9

ADN klass 9
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KREOSOT

Transportetiketter

14.4. Förpackningsgrupp

ADR/RID förpackningsgrupp III

IMDG förpackningsgrupp III

ICAO förpackningsgrupp III

ADN förpackningsgrupp III

14.5. Miljöfaror

Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

EmS F-A, S-F

ADR transportkategori 3

Räddningsinsatskod •3Z

Farlighetsnummer (ADR/RID) 90

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga II till
MARPOL  73/78 och IBC-
koden

Inte tillämpligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

EU-förordning Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar).
Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvärdering, godkännande och begränsning  av kemikalier (REACH) (med
ändringar).
Kommissionens Förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015

Godkännanden (Bilaga XIV
Förordning 1907/2006)

Inga specifika godkännanden är kända för produkten.

Begränsningar (Bilaga XVII
Förordning 1907/2006)

Noteringsnummer: 28-30 Endast för yrkesmässigt bruk.  Noteringsnummer: 31  • Endast för
industriellt eller yrkesmässigt bruk
• Trä som behandlats i industriella anläggningar eller av yrkesmässiga utövare och som
släpps ut på marknaden för första gången eller återbehandlas på plats får användas endast
för yrkesmässigt och industriellt bruk, t.ex. för järnvägar, kraftledningar, telekommunikationer,
inhägnader, jordbruksändamål (t.ex. stöttor för träd) och i hamnar och vattenvägar.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

10/11



Revisionsdatum: 2019-06-04 Revision: 10 Ersätter datum: 2018-04-12

KREOSOT

AVSNITT 16: Annan information

Klassificeringsförfarande
enligt Förordning (EG)
1272/2008

Skin Irrit. 2 - H315, Eye Irrit. 2 - H319, Skin Sens. 1B - H317, Carc. 1B - H350, Repr. 1B -
H360Df, Aquatic Acute 1 - H400, Aquatic Chronic 1 - H410: Baserat på testdata.,
Expertbedömning., Sammanvägd bedömning.

Revisionskommentarer AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget AVSNITT 2: Farliga
egenskaper AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar AVSNITT 12:
Ekologisk information

Revisionsdatum 2019-06-04

Revision 10

Ersätter datum 2018-04-12

SDS nummer 167

Faroangivelser i fulltext H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H350 Kan orsaka cancer.
H360Fd Kan skada fertiliteten. Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är möjligen inte fullständig och ska endast användas som en guide. Medan
informationen och rekommendationer häri kan anses vara korrekta, påtar sig företaget ingen ansvar gällande sådan
information och rekommendationer och friskriver sig allt ansvar från tillit till detta.
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