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SÄKERHETSDATABLAD 
 
 
  
 
 
 
 
1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET 
 
Produktnamn:   TURMOGREASE CAK 1002 
 
Teknisk benämning: Smörjfett 
 
Leverantör:  Triboscand AB 
  Box 38063, 100 64 Stockholm 
 
Kontaktperson:  Lars Jansson tel. 08-37 35 01, fax 08-441 08 03 
 
Tillverkare:  Lubricant Consult GmbH, DE - 63477 Maintal 
 
 
 
 
 
 
2. SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING  
 
Beskrivning 
Beredning av mineralolja, kalciumkomplextvål och additiv.  
 
 
 
 
3. FARLIGA EGENSKAPER  
 
Hälsofara 
Ingen signifikant hälsofara vid normal användning.  
 
Miljöfara 
Smörjmedlet bryts normalt ned långsamt och kan ge miljöpåverkan t.ex. mark och 
vattenförorening.  
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4. FÖRSTA HJÄLPEN 
 
Särskilda anvisningar 
Ge aldrig dryck till en medvetslös person, eller om den skadade har hosta eller kramper.  
 
Inandning: 
Ej relevant. 
 
Hudkontakt: 
Tvätta huden med tvål och vatten. Ta av nedkladdade kläder. Kontakta omgående läkare om 
fett injiceras i huden genom olyckshändelse med högtrycks-fettspruta.  
 
Kontakt med ögon: 
Skölj rikligt med vatten. Kontakta läkare om besvär uppstår.  
 
Förtäring: 
Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.  
 
 
5. ÅTGÄRDER VID BRAND  
 
Lämpliga släckningsmedel 
Skum, pulver ABC- eller BC, eller kolsyre-släckare.  
 
Särskilda exponeringsrisker vid brand 
Brandröken innehåller hälsoskadliga förbränningsprodukter t.ex. svaveldioxid och andra 
toxiska gaser.  
 
Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning 
För personal som utsätts för brandrök krävs  andningsutrustning.  
 
 
 
6. ÅTGÄRDER VID SPILL / OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
 
Personskydd 
Avlägsna antändningskällor. Rökförbud.  Täta läckande behållare om det är möjligt utan 
risk.  
 
Miljöskyddsåtgärder 
Förhindra att spill kommer ut i avlopp och vattendrag.  
Kontakta lokala miljömyndigheter vid större spill.  
 
Saneringsmetoder 
Absorbera med medel för kemikalieabsorbering, som placeras i lämplig behållare.  
Destruktion enligt punkt 13.  
 
 
 
7. HANTERING OCH LAGRING 
 
Hantering 
Varning. Högtrycksutrustning för fett kan injicera fett i huden och måste därför hanteras med 



Turmogrease CAK 1002 

försiktighet. Om produkten injiceras i huden kan allvarliga hälsoeffekter uppstå. Om 
smörjmedlet används vid högre temperaturer måste arbetsplatsen ha utsug och god 
ventilation.  
Håll smörjmedlet borta från antändningskällor - rökförbud.  
Håll behållare stängd när den ej används.  
 
Lagring 
Lagras på torr plats vid rumstemperatur, avskilt från antändningskällor.  
Håll behållaren väl tillsluten.  
I oöppnad originalförpackning kan fettet lagras minst 5 år utan att förändras.  
 
 
 
 
8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER 
 
 
Skydds- och hygienåtgärder: 
Andningsskydd 
Ej relevant..  
 
Handskydd 
Vid långvarig och ofta upprepad exponering rek. oljetåliga handskar. Tvätta huden med tvål 
och vatten efter användningen; smörj in huden med kräm.  
 
Ögonskydd 
Om risk för ögonkontakt föreligger använd skyddsglasögon.  
 
 
 
9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  
 
Tillstånd, färg och lukt  pastöst, beige, luktfritt   
pH     ej bestämt 
Flampunkt     >200ºC, gäller basoljan 
Droppunkt    >300ºC 
Densitet (g/cm3)    1,01 
Löslighet i vatten   helt olöslig   
Viskositet   100 mm²/s vid 40ºC 
( avser basoljan ) 
Explosionsgränser, Vol-% undre ca. 0,6; övre ca. 6,5 
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10. STABILITET OCH REAKTIVITET 
 
Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil vid rek. lagring och hantering.  
Produkten reagerar inte med vatten.  
 
Förhållanden som bör undvikas 
Hantera ej produkten i närheten av antändningskällor.  
 
Material och kemiska produkter som bör undvikas 
Undvik kontakt med starka oxidationsmedel t.ex.flytande och komprimerad syrgas 
 
Farliga omvandlingsprodukter 
Termisk nedbrytning > 300ºC. 
Vid brand bildas rök som är hälsoskadlig t.ex. kolmonoxid, pyrolysprodukter från 
mineraloljan, svaveldioxid.  
 
 
11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
Oral toxisitet LD

50
 >5000 mg/kg ( råtta ) 

Vid rätt användning är fettet fysiologiskt ofarligt. 
 
 
 
12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION 
 
Oljeprodukter kan ge upphov till mark- och vattenföroreningar.  
Klassas enligt tysk lag som WGK 2 = vattenskadlighetsklass 2 =  vattenskadligt 
Får ej hällas i mark, vattendrag, avlopp etc. 
 
 
13. AVFALLSHANTERING 
 
Risker med avfallet 
Innehåller mineral/syntetolja som kan vara förorenad med nedbrytningsprodukter från 
användningen. 
 
Metoder för omhändertagande av produkt och förp.rester 
Avfallet kan lämnas till godkänd avfallsanläggning.  
 
 
14. TRANSPORTINFORMATION 
 
Produkten är ej klassad som " Farligt gods " 
 
 
 
 
 
         
15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER 
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Klassificering 
Produkten är ej klassad som hälsofarlig. 
Kriterier saknas för att miljöklassificera beredningar.  
 
Uppgifter på varningsetiketten 
Produkten kräver ej märkning med symbol eller R-fras.  
 
Övriga bestämmelser 
Oljeavfall är klassat som " Miljöfarligt avfall " enligt punkt 1 i Statens Naturvårdsverks 
Allmänna råd nr. 1985:7.  
 
 
 
16. ÖVRIG INFORMATION 
 
Som underlag till varublad har använts: 
Varublad från Triboscands produktleverantör. 
 
Datum för utfärdande 
2012-03-15 
 
 
 
Informationen som ges i detta varublad överensstämmer med vad som är känt för 
TRIBOSCAND vid utfärdandet, men ges utan några bindande garantier.  


