
EG -nr  CAS -nr  Komponentnamn  Halt/Konc  Klassi�cering  Anm.  

203-473-3 107-21-1 Monoetylenglykol 91 %  H302 (CLP) 
Xn; R22  Hyg. 

  OAT-koncentrat 9%   

223-095-2 3734-33-6 Bitrex* (Denatonium 
Benzoate) <0,1 %   

Förklaring förkortningar: CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG-nr (Einecs- el. Elincsnummer) = European INventory of 
Existing Commercial Substances eller European LIst of Notified Chemical Substances. Innehåll angivet i antingen; %, %vkt/vkt, 
%vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol%. T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsovådlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosiv, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarlig, F = Mycket brandfarlig, N = Miljöfarlig, Canc. = 
Cancerogen, Mut. = Mutagen, Rep. = Reproduktionstoxisk, Hyg. = Produkten har hygieniskt gränsvärde, PBT.= Produkten är 
deklarerad då den är PBT- eller vPvB-ämne. 

* Produkten är denaturerad med Bitrex som ger mycket bitter smak, för att förhindra förtäring. 
Produkten är baserad på OAT-teknologi. Produkten är rödfärgad. 

 
                                                           

Säkerhetsdatablad
 Röd Glykol

Röd Glykol Utfärdat: 2011-02-04
Ersätter: 2010-11-25

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: Röd Glykol
Typ:  
Användning: Frostskyddsvätska för motorer
  
Tillverkare: Arom-dekor Kemi AB

Marknadsvägen 10, 519 94 Björketorp
Tel, 0320-60 500, Fax: 0320-60 056 

Nödtelefonnummer: Giftinformationscentralen: 08- 331231 (dagtid)
Akut: 112 (Begär Giftinformationscentralen)

2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING 

3. FARLIGA EGENSKAPER 

Hälsa: Kan ge lätt ögonirritation.
Kan orsaka lätt hudirritation.
Inte flyktig. Innebär sannolikt ingen inandningsrisk vid normal omgivningstemperatur.
Ångorna kan absorberas av kroppen genom luftvägarna och kan i hög koncentration orsaka yrsel, 
dåsighet och huvudv ärk.
Kan absorberas av matsmältningsorganen och skada njurar och nervsystem.
Nedsväljning i större kvantiteter kan orsaka livshotande skador. I sådant fall kan tömning av 
magsäcken bli nödvändig, vilket skall utföras av erfaren sjukvårdspersonal.

  
Miljö: Även om inga specifika ekologiska risker förväntas och bioackumulering är osannolik, b ör

förorening av miljön och spill undvikas.
  
Fysikaliska/Kemiska: Icke tillämpligt
  
Annan information:

4. FÖRSTA-HJÄLPEN

Ögon: Spola ögonen varsamt med vatten. Inga andra åtgärder erforderliga, men om besvär uppstår, sök
läkarvård.

Hud: Tvätta nedsmutsad hud; inga andra omedelbara åtgärder är nödvändiga, men om hudbesvär uppstår,
sök läkarvård.

Inandning: För den skadade till plats med frisk luft. Om återhämtning inte sker snabbt, sök läkarvård.
Förtäring: FRAMKALLA EJ KRÄKNING. Omedelbar Läkarvård.
Annan
information:
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5. ÅTGÄRDER VID BRAND 

Brandsläckningsmedel:Rekommendation:Pulver, skum, CO2, vattendimma
 Får ej användas: Direkt vattenstråle. Använd vatten ENBART för att kyla ner behållare, som är

utsatta för brand.
Särskilda exponeringsrisker: 
Ringa brandrisk om utsatt för hetta eller öppen låga.

Särskilt skydd vid eldsvåda:
Använd rökdykarutrustning vid släckning av brand i trånga utrymmen. 

Förhållanden / material som b ör undvikas: 
Stabil, kan reagera med starka oxidationsmedel. 

Hälsofarliga nedbrytningsprodukter: 
Vid termisk nedbrytning eller ofullständig förbränning kan bildas koloxider samt irriterande rök.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Skyddsåtgärder: Särskilda åtgärder behöver ej vidtagas.
Miljöskyddsåtgärder: Förhindra utsläpp i avloppssystem, vattendrag och på marken.
Saneringsmetod: Uppsamling med lämpligt absorptionsmaterial.
Absorberingsmedel: Sand eller aktiv lera.

7. HANTERING OCH LAGRING 

Hantering: Undvik långvarig eller upprepad hudkontakt.
Undvik inandning av ångor, dimma eller rök.
Använd inte nedsmutsade klädesplagg.

Förvaring: Behållare skall hållas väl sluten.

8. BEGR ÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Tekniska anvisningar: Särskilda åtgärder behöver ej vidtagas.
Kontroll parametrar: EU Gränsvärden ethandiol (CAS-nr 107-21-1): 8 timmar: 52 mg/m3 (20 ppm); Kortvarigt: 104 

mg/m3 (40 ppm) - Hud.
Andningskydd: Inandning av ånga, rök och dimma bör förhindras med lämpliga hanteringsföreskrifter och god 

ventilation.
Ögonskydd: Vid risk för stänk skall ögonskydd användas (skyddsglasögon med sidoskydd, hel ansiktsskärm).
Hudskydd: Hudkontakt skall undvikas genom användning av lämpliga skyddskläder, såsom handskar, 

förkläde, stövlar.
PVC och neoprene handskar kan användas.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

Form : Vätska
Färg : Orange/röd fluorescent
Utseende : Blank
Lukt : Sötaktig
pH : 8.4
Kokintervall, °C : > 160
Lägsta flyttemperatur, °C : -15
Flampunkt, °C : 115 (ASTM D93, P-M)
Självantändningstemperatur, °C : 413
Övre explosionsgräns : 15 % vol. -luft (basolja)
Undre explosionsgräns : 3 % vol. -luft (basolja)
Ångtryck, 20 °C, kPa : 0.2
Viskositet, kinematisk, 40 °C, mm²/s : > 20
Relativ densitet, 15 °C : 1.12
Löslighet i vatten : Löslig
Fördelningskoefficient, n-oktanol/vatten : Ej känd
Övriga data : Ångdensitet (luft=1): 2.14

:  

10. STABILITET OCH REAKTIVITET 

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 

Ögon: Kan ge lätt ögonirritation.
Hud: Kan orsaka lätt hudirritation.

Page 2/4Röd Glykol 



Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Avyttring, transport, lagring och hantering av avfallet skall ske i 
enlighet med Avfallsförordningen 2001:1063. Avfall från produkten får inte tillåtas förorena mark eller vatten, eller släppas
ut i miljön.
Förslag på EWC kod: 16 01 14: Fryspunktsnedsättande vätskor som innehåller farliga ämnen
Emballage:
Tömningsanvisning: Placera förpackningen upp och ned något lutande, ca 10 grader, för avrinning på ett sådant sätt att 
förpackningens lägsta punkt är utgångshål. På vissa förpackningar behöver man därför göra ett extra h ål. Avrinningen 
skall ske vid rumstemperatur (min 15°C). Vänta tills förpackningen är dropptorr. Återförslut ej förpackningen efter 
avrinning.
Observera risker som föreligger vid tömning av förpackningar och behållare som innehåller brandfarliga vätskor. Tömd
behållare ventileras på en säker plats avskilt från gnistor och eld. Rester kan utgöra explosionsrisk. Punktera inte, skär
inte eller svetsa inte ej rengjorda förpackningar, behållare eller fat.
Förslag på EWC-koder för förpackning: 15 01 02 Plastförpackningar, 15 01 04 Metallförpackningar.
Förpackningar innehållande produktrester och som ej är dropptorra skall hanteras som farligt avfall och avyttras väl
tillslutna. Förslag på EWC-koder: 15 01 10 Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farligt avfall. 

Märkning / klassificering

CONCAWE report no. 1/97 "petroleum products-first aid emergency and medical advice"- heading ANTIFREEZE.

Inandning: Ångorna kan absorberas av kroppen genom luftvägarna och kan i hög koncentration orsaka yrsel, 
dåsighet och huvudv ärk.

Förtäring: Kan absorberas av matsmältningsorganen och skada njurar och nervsystem.
Övrigt: -

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 

Rörlighet: Produkten dispergerar i vattenfasen.
Nedbrytbarhet: Förväntas vara biologisk nedbrytbar.
Ekotoxicitet/Bioackumulering:Förväntas inte vara giftig i vattenmiljö.

LC50 fisk (96 h): >100 mg/l.
EC50 daphnia (48 h): >100 mg/l.
IC50 algae (72 h): >100 mg/l.

13. AVFALLSHANTERING

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-no: Ej klassificerad
RID / ADR: Ej klassificerad
IMO: Ej klassificerad
IATA / ICAO: Ej klassificerad
Övrigt: -

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Symbol(er) Xn (Hälsoskadlig)

HÄLSOSKADLIG

   

Innehållsuppgift: Etandiol, EG-nr 203-473-3
R fraser: R 22: Farligt vid förtäring.
Skyddsfraser: S 2: Förvaras o åtkomligt för barn.

S 36/37: Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
S46: Vid fört äring sök omedelbart l äkarvård. Visa upp denna etikett eller förpackning.

Övrig: En varningsmärkning som kan uppfattas vid beröring (EN standard 11683).
EU Gränsvärden ethandiol (CAS-nr 107-21-1): 8 timmar: 52 mg/m3 (20 ppm); Kortvarigt: 104 mg/m3 
(40 ppm) - Hud.

16. ÖVRIG INFORMATION 
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Denna varuinformation har sammanställts av Kuwait Petroleum Research & Technology B.V. i Rotterdam, Nederl änderna, på basis av de uppgifter som 
fanns tillgängliga för bolaget vid angiven tidpunkt. Informationen är till ledning f ör köpare av varor från Kuwait Petroleum-koncernen men är inte avsedd som 
en fullständig redogörelse för hälso och skyddsaspekterna i samband med anv ändningen av varan och informationen tar inte hänsyn till eventuell 
överkänslighet för densamma hos vissa personer. Köparen ansvarar för att varan f örvaras, hanteras och används på rätt s ätt samt avgör dessutom huruvida 
den är l ämpad f ör det ändamål den används. Informationen inneh åller inte uppgifter om risker och skyddsåtgärder i fall av felaktig användning eller hantering 
av varan, inte heller när den blandats med annan produkt. 
Detta dokumentet är utarbetat enligt 2001/58/EC och ISO 11014-1 samt KIFS 1998:8. 
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