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

1.1  Produktbeteckning  Stämpelfärg EOS (ASL 8080) svart 
 

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

Identifierade användningar  Stämpelbläck 

1.3  Leverantör  COLOP Stempelerzeugung Skopek GmbH & Co. KG Dr.-Arming-

Straße 5 

A-4600 Wels 

Tfn: +43 7242 66 104 

E-post: office@colop.co.at 
 

Kompetent person  E-post: office@colop.co.at 
 

1.4  Telefonnummer för 

nödsituationer 

 
+43 7242 66 104 

Tillgängligt under kontorstid: 

Måndag–torsdag kl. 8.00–16.00 

Fredag kl. 8.00–12.00 

 
Kontakta giftinformationscentralen eller ring nödnumret för din region. 

 
Österrikes giftinformationscentral i Wien: 

+43 1 406 43 43 

Tillgängligt dygnet runt. 
 

 
 

AVSNITT 2:  Farliga egenskaper 
 

2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 
 

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
 

Blandningen är inte klassificerad som farlig i den mening som avses i förordning (EG) nr 1272/2008. 
 

2.2  Märkningsuppgifter 
 

Enligt förordning (EG) nr 1272/2008 
 

Ej tillämpligt. 

Blandningen är inte klassificerad som farlig och kräver ingen märkning i den mening som avses i klassificeringsförordningen 

(EG) nr 1272/2008. 
 

Farliga beståndsdelar som måste märkas 
 

Ej tillämpligt. 
 

2.3  Andra faror 
 

Inga kända. 
 

 
 

AVSNITT 3:  Sammansättning/information om beståndsdelar 
 

3.2  Blandningar 
 

Kemisk karakterisering 
 

Blandning av nedanstående beståndsdelar och ofarliga tillsatser. 

mailto:office@colop.co.at
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Farliga beståndsdelar 
 
 

Kemiskt namn 

Polypropylenglykol  Kol** 

 
 

CAS-

nr/EG-

nr/Index-

nr 
 

25322-69-4/ 

500-039-8/ 

--- 
 

1333-86-4/ 

215-609-9/ 

--- 

 

 

Viktprocent  
Klassificering enligt 
(EG) nr 1272/2008* 

 

 

90–92 ---  --- 
 
 

 
< 10  ---  --- 

 
* Fullständig lydelse av faroangivelser och farokategorier: Se avsnitt 16. 

** Ämne med ett yrkeshygieniskt gränsvärde (se avsnitt 8) 
 

 
 

AVSNITT 4:  Åtgärder vid första hjälpen 
 

4.1  Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Kontakta läkare om symptom uppstår. 

Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person eller en person med kramper. Byt 
kontaminerade, genomdränkta kläder. 

 
Vid inandning 

 
Ge frisk luft. Konsultera läkare vid problem. 

Om personen är medvetslös, placera honom eller henne i stabilt sidoläge och sök läkarhjälp. 
 

Vid hudkontakt 
 

Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket vatten och tvål. Byt kontaminerade, 

genomdränkta kläder – tvätta dem innan de används igen. 

Konsultera läkare om symptom uppstår. 
 

Vid ögonkontakt 
 

Vid kontakt med ögonen, håll isär ögonlocken och spola genast med mycket rinnande vatten i 10 till 15 minuter. 

Konsultera läkare om symptom uppstår. 
 

Vid förtäring 
 

Skölj munnen grundligt med kallt vatten. Framkalla inte kräkning. Sök omedelbart läkarvård. 
 

4.2  De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
 

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. 
 

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

Beroende på patientens tillstånd ska läkaren bedöma symptomen och det allmänna tillståndet i sin helhet. 
 

 
 

AVSNITT 5:  Brandbekämpningsåtgärder 
 

5.1  Släckmedel 
 

Lämpliga släckmedel 
 

CO2, släckpulver, vattenspray. 
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Bekämpa större bränder med vattenstråle eller alkoholresistent skum. 
 

Släckmedel som av säkerhetsskäl inte får användas 
 

Vattenstrål
e. 

 
5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

 
Vid brand kan det bildas COx. 

 
5.3  Råd till brandbekämpningspersonal 

 
Särskild skyddsutrustning: 

Använd tryckluftsapparat med övertryck och kläder som skyddar mot kemikalier. 
 

 
 

AVSNITT 6:  Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 
 

6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
 

Begränsa tillträdet till förorenade områden tills rengöringsarbetet är avslutat. Använd 

personlig skyddsutrustning. Undvik kontakt med huden och ögonen. Sörj för lämplig 

ventilation. Inandas inte ånga/aerosol. 
 

6.2  Miljöskyddsåtgärder 
 

Låt inte produkten komma in i ytvatten, grundvatten eller avlopp. 

Informera de ansvariga myndigheterna om produkten har kommit in i vattendrag, mark eller avlopp. 
 

6.3  Metoder och material för inneslutning och sanering 
 

Sug upp med vätskebindande material (t.ex. sand, kiselgur, universalbindemedel eller syrabindemedel). Tvätta 

bort rester. 

Behandla det uppsamlade materialet enligt beskrivningen i avsnittet om avfallshantering (avsnitt 13). 
 

6.4  Hänvisning till andra avsnitt 
 

Se skyddsåtgärderna som anges i avsnitt 8 och informationen om avfallshantering i avsnitt 
13. 

 

 
 

AVSNITT 7:  Hantering och lagring 
 

7.1  Försiktighetsmått för säker hantering 
 

Sörj för lämplig ventilation/utsugsutrustning. 

Undvik kontakt med ögonen och huden. Behållaren ska förvaras väl tillsluten. Använd personlig skyddsutrustning. Undvik bildning 

av aerosoler. Inandas inte ångor/aerosoler. 

En ögondusch bör finnas tillgänglig i omedelbar närhet till arbetsområdet. Följ skyddsåtgärderna och 

säkerhetsanvisningarna. 
 

7.2  Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
 

Förebyggande åtgärder mot brand och explosion 
 

Det krävs inga särskilda åtgärder. 
 

Krav på lagring och förpackningar/behållare 
 

Sörj för lämplig ventilation. 

Håll torrt. Skyddas mot frost och stark värme. 

Förvaras i originalbehållaren. 
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Oförenlighet med material 
 

Inga tillgängliga data. 
 

Lagringsförhållanden  Rumstemperatur 
 

7.3  Specifik slutanvändning  

Stämpelbläck 

 
 

AVSNITT 8:  Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 

8.1  Kontrollparametrar 
 

Följ den aktuella medlemsstatens specifika bestämmelser. 

 

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (gäller för Förenade kungariket) 
 
 

 

Namn CAS-nr Gränsvärde för 
kortvarig exponering 

Gränsvärde för långvarig 
exponering 

Kol 1333-86-4 7 mg/m3 3,5 mg/m3 

 

DNEL-värden (härledd nolleffektnivå) 

 

Namn  

 
Polypropylenglykol (källa: ECHA) 

Arbetstagare 

Långvarig exponering – systemiska effekter Inandning 98 mg/m3 

Långvarig exponering – systemiska effekter Via huden 13,9 mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Konsumenter 
  

Långvarig exponering – systemiska effekter Inandning 29 mg/m3 

Långvarig exponering – systemiska effekter Via 
mun
nen 

8,3 mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Långvarig exponering – systemiska effekter Via huden 8,3 mg/kg 
kroppsvikt/dag 

Namn 
  

 
Kol (källa: ECHA) 

  

Arbetstagare 
  

 
Långvarig exponering – systemiska effekter 

 
Inandning 

 
2 mg/m3 

Långvarig exponering – lokala effekter Inandning 2 mg/m3 

 

PNEC-värden (uppskattad nolleffektkoncentration) 

 

Namn 
 

Polypropylenglykol (källa: ECHA) 
 

Sötvatten  0,2 mg/l 
 

Havsvatten  0,02 mg/l 
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 Periodiska utsläpp 1,06 mg/l 

Reningsverk 100 mg/l 

Sediment (sötvatten) 0,419 mg/kg sediment torrvikt 

Sediment (havsvatten) 0,042 mg/kg sediment torrvikt 

Jord 0,031 mg/kg jord torrvikt 

Namn  

Kol (källa: ECHA)  

Sötvatten 5 mg/l 

Havsvatten 5 mg/l 
 
8,2 

 
Begränsning av exponeringen 

 

Allmänt skydd och hygienåtgärder 
 

Vidta de försiktighetsåtgärder som är brukliga vid hantering av kemiska ämnen. Förvaras åtskilt från 

livsmedel och drycker. 

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder 

produkten. Tvätta händerna när du har arbetat 

med produkten. 

Undvik kontakt med huden och ögonen. Inandas inte aerosol/ånga. Byt 

kontaminerade kläder och tvätta dem innan de används igen. 

 
Skyddskläder måste väljas speciellt för arbetsplatsen, beroende på vilka koncentrationer och mängder av de farliga ämnena som 

hanteras. Man bör förhöra sig om skyddsutrustningens motståndskraft mot kemisk påverkan hos respektive leverantör. 
 

Andningsskydd 
 

Använd andningsskydd när det bildas ångor/aerosoler och/eller om ventilationen inte är tillräcklig. 
 

Handskydd 
 

Använd skyddshandskar (tillverkade av t.ex. nitrilgummi). 

 
Handskarnas lämplighet beror inte bara på materialet utan även på andra kvalitativa egenskaper. Det måste tas 

hänsyn till materialets genombrottstider och svällningsegenskaper. 
 

Ögonskydd 
 

Skyddsglasögon. 
 

Kroppsskydd 
 

Arbetskläder. 
 

Begränsning av miljöexponeringen 
 

Låt inte produkten komma in i ytvatten, grundvatten eller avlopp. 

Informera de ansvariga myndigheterna om produkten har kommit in i vattendrag, mark eller avlopp. 
 

 
 

AVSNITT 9:  Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

9.1  Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
 

Aggregationstillstånd/utseende  Vätska. 
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Färg                                                  Svart. 
 

Lukt                                                   Karakteristisk. 
 

Lukttröskel                                  Ingen tillgänglig information. pH-värde                                              

Ej tillämpligt. 

Smältpunkt/smältpunktsintervall                           Ingen tillgänglig information. 

Kokpunkt/kokpunktsintervall                              Ingen tillgänglig information. 

Flampunkt                                           215°C 

Avdunstningshastighet                                 Ingen tillgänglig information. 

Brandfarlighet (fast form, gas)                   Ej tillämpligt. 

Övre/undre explosionsgräns               Ingen tillgänglig information. Ångtryck 

(27°C)                     Ingen tillgänglig information. Densitet (20°C)                                    1 

g/cm3 

Löslighet i vatten (20°C)                   Fullständigt blandbar. 
 

Fördelningskoefficient: 

(n-oktanol/vatten) 

 
Polypropylenglykol: 0,3–0,9 (källa: utländskt säkerhetsdatablad) 

 
Självantändningstemperatur  Polypropylenglykol: 305°C (källa: ECHA) 

Sönderfallstemperatur  Ingen tillgänglig information. 

Viskositet  Ingen tillgänglig information. 

Explosiva egenskaper  Produkten är inte explosiv. 

Oxiderande egenskaper Polypropylenglykol: Inga oxiderande egenskaper. 
 

9.2  Annan information 
 

Ingen. 
 

 
 

AVSNITT 10:  Stabilitet och reaktivitet 
 

10.1  Reaktivitet 
 

Inga kända farliga reaktioner om produkten lagras och används på de sätt som föreskrivs. 
 

10.2  Kemisk stabilitet 
 

Inget sönderfall om produkten används på det sätt som föreskrivs. 
 

10.3  Risken för farliga reaktioner 
 

Ingen känd. 
 

10.4  Förhållanden som ska undvikas 
 

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. 
 

10.5  Oförenliga material 
 

Starka oxidationsmedel. 
 

10.6  Farliga sönderdelningsprodukter 
 

Inget sönderfall om produkten används på det sätt som föreskrivs. 
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AVSNITT 11:  Toxikologisk information 
 

11.1  Information om de toxikologiska effekterna 
 

Det finns inga toxikologiska data för produkten. 
 

LD50-värden för enskilda beståndsdelar som är relevanta för klassificering (leverantörens uppgifter) 

 

Namn CAS-nr  

 
Polypropylenglykol 

 
1310-58-3 

 
LD50 (oralt/råtta) > 2000 mg/kg 

LD50 (dermalt/kanin) > 3000 mg/kg 

Kol 1333-86-4 LD50 (oralt/råtta) > 10000 mg/kg 
 

Akut toxicitet 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Frätande/irriterande på huden 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Hudsensibilisering 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Mutagenitet i könsceller 
 

Produkten innehåller inga beståndsdelar som är klassificerade som mutagena i en koncentration lika med eller större än 0,1 

procent. 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Cancerogenitet 
 

Produkten innehåller mindre än 10 procent kol (CAS-nr: 1333-86-4). 

Kol har klassificerats i grupp 2 B (möjligen cancerframkallande för människor) av det internationella centrumet för cancerforskning 

(IARC). En potentiell risk finns endast vid inandning av damm. I den här produkten är partiklarna bundna i en vätskematris. 

Således är det inte möjligt att andas in partiklarna om produkten används på det sätt som föreskrivs. 

Enligt EU:s lagstiftning är kol för närvarande inte klassificerat som cancerframkallande. Baserat på 

tillgängliga uppgifter uppfylls följaktligen inte kriterierna för klassificering. 
 

Reproduktionstoxicitet 
 

Produkten innehåller inga beståndsdelar som är klassificerade som reproduktionstoxiska i en koncentration lika med eller större 

än 0,1 procent. 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
 

Fara vid aspiration 
 

Baserat på tillgängliga uppgifter uppfylls inte kriterierna för klassificering. 
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Annan information 
 

Produkten har klassificerats på grundval av det beräkningsförfarande som anges i klassificeringsförordningen (EG) 

1272/2008, bilaga I. 
 

 
 

AVSNITT 12:  Ekologisk information 
 

12.1  Toxicitet 
 

Det finns inga ekotoxikologiska data för produkten. 

Produkten har klassificerats på grundval av det beräkningsförfarande som anges i klassificeringsförordningen (EG) 

1272/2008. 
 

Beståndsdelarnas toxicitet i vattenmiljö 

Polypropylenglykol (CAS-nr: 1310-58-3) Fisk: LC50 

(96 timmar) > 100 mg/l – Danio rerio 

Daphnia: LC50 (48 timmar): 105,8 mg/l – Daphnia magna 

Alger: EC50 (72 timmar) > 100 mg/l – Desmodesmus subspicatus 
 

12.2  Persistens och nedbrytbarhet 
 

Polypropylenglykol (CAS-nr: 1310-58-3) 
 

Nedbrytbarhet: 86,6 % (28 dagar, OECD 301 F) – Lätt biologiskt nedbrytbar 
 

Kol (CAS-nr: 1333-86-4) 
 

Oorganisk produkt. Metoderna för att bestämma den biologiska nedbrytbarheten är inte tillämpliga. 
 

12.3  Bioackumuleringsförmåga 
 

Inga tillgängliga data. 
 

12.4  Rörligheten i jord 
 

Inga tillgängliga data. 
 

12.5  Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Polypropylenglykol (CAS-nr: 1310-58-3) 

Kriterierna för PBT/vPvB uppfylls inte. Kol (CAS-

nr: 1333-86-4) 

Oorganisk produkt. Metoderna för PBT- och vPvB-bedömning enligt REACH är inte tillämpliga. 
 

12.6  Andra skadliga effekter 
 

Låt inte produkten komma in i vatten, spillvatten eller mark. 
 

 
 

AVSNITT 13:  Avfallshantering 
 

13.1  Avfallsbehandlingsmetoder 
 

All avfallshanteringspraxis måste vara i överensstämmelse med alla lokala och nationella lagar och bestämmelser. Kunder 

rekommenderas att kontrollera sin lokala lagstiftning om bortskaffande av avfall. 

Om det här preparatet blir till avfall, måste den slutliga användaren definiera och bestämma den lämpliga avfallskoden enligt 
Europeiska 

avfallskatalogen. Använd endast behöriga entreprenörer. 
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Europeiska avfallskatalogen 
 

08 03 13 | Annat tryckfärgsavfall än det som anges i 08 03 12 

 
Anmärkningar: Europeiska avfallskatalogen (EAK) klassificerar avfallsmaterial och indelar det i kategorier 

efter vad det är och hur det har tillverkats. Detta kan orsaka andra klassificeringar. Det slutliga beslutet ligger hos den sista 

användaren. 
 

Förpackningar som inte har rengjorts 
 

Rekommendation: Helt tomma förpackningar kan återvinnas av behöriga entreprenörer. 
 

 
 

AVSNITT 14:  Transportinformation 
 

Inget farligt gods i den mening som avses i transportföreskrifterna för väg-, flyg- och sjötransport. (Enligt ADR 2015) 
 

14.1  UN-nummer 
 

Ej tillämpligt. 
 

14.2  Officiell transportbenämning 
 

Ej tillämpligt. 
 

14.3  Faroklass för transport Ej 

tillämpligt. 

14.4  Förpackningsgrupp 
 

Ej tillämpligt. 
 

14.5  Miljöfaror 
 

Ej tillämpligt. 
 

14.6  Särskilda försiktighetsåtgärder 
 

Ej tillämpligt. 
 

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

Ej tillämpligt. 
 

 
 

AVSNITT 15:  Gällande föreskrifter 
 

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

Säkerhetsdatablad enligt REACH – förordning (EG) nr 1907/2006 (resp. förordning (EU) 2015/830 om 

ändring av REACH, bilaga II) 

Blandningen har klassificerats på grundval av det beräkningsförfarande som anges i klassificeringsförordningen (EG) 

1272/2008 (bilaga I). 

 
Nationell lag: 

 
Österrike: 

 
VbF – Förordning om brännbara vätskor (BGBl 1991/240) Ej tillämpligt. 
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Tyskland: 
 

Vattenskadlighetsklass enligt bilaga 4 i den tyska föreskriften om 

vattenskadliga ämnen av den 17 maj 1999. Vattenskadlighetsklass 1 (något 

farligt för vatten) 
 

Bestämmelsen om allvarliga tillbud 

Bestämmelsen om allvarliga tillbud, bilaga: Ej listad. 
 

15.2  Kemikaliesäkerhetsbedömning 
 

Ej tillämpligt. 
 

 
 

AVSNITT 16:  Annan information 
 

Informationen i det här säkerhetsdatabladet grundar sig på vår nuvarande kunskap. Den karakteriserar produkten med avseende på 

lämpliga säkerhetsåtgärder. Den utgör ingen garanti för produktens egenskaper. 

Alla material kan utgöra okända risker och ska användas med försiktighet och endast för de identifierade användningar som beskrivs i avsnitt 

1. Även om vissa risker beskrivs i det här säkerhetsdatabladet, kan vi inte garantera att dessa är de enda riskerna som finns. Något ansvar 

för skador som uppkommer vid hantering eller kontakt med produkten kan inte accepteras. 

 
Blandningen har klassificerats på grundval av det beräkningsförfarande som anges i klassificeringsförordningen (EG) 1272/2008 

(bilaga 1). Klassificeringen av beståndsdelarna grundar sig på tillverkarens uppgifter och bilaga VI i klassificeringsförordningen, som 

kompletterats med uppgifter från Europeiska kemikaliemyndigheten (ECHA). 
 

Relevanta faroangivelser 
 

Inga. 
 

Relevanta farokategorier 
 

Inga. 
 

Version  Version nr 1.0 

Översättning av den tyska versionen 1.0 
 

Skapat av  UmEnA GmbH 

office@umena.at 
 

Förkortningar  N/A: Ej tillämpligt. 

PBT: Långlivad, bioackumulerande och toxisk 

vPvB: Mycket långlivad och mycket 

bioackumulerande 
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