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1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget 

Produktnamn:  CREABOND 

Produktnummer:   

Kemisk/teknisk produktbenämning: Färgbas 

Användningsområde:  Dekorativ asfalt- och betongbeläggning 

Företag:   Pattern Paving Products c/o 

   Trafik&Fritid Skandinavien AB 

   Box 157 
   246 22  Löddeköpinge 

Kontaktperson:  Anders Bohm eller Magnus Paulander 

Telefon:   046-70 92 80 

Telefon vid olycksfall, dagtid: 046-70 92 80  annan tid: 112  

2. Farliga egenskaper 

Då produkten innehåller metanol gäller följande R+S fraser 

R11 Mycket brandfarligt 

R23/24/25 Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring 

R39 Risk för bestående hälsoskador 

S2 Förvaras oåtkomligt för barn 

S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten 

S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor – rökning förbjuden 

S24 Undvik kontakt med huden 

S36/37 Använd lämpliga skyddshandskar och skyddskläder 

S45 Vid olycksfall, kontakta läkare, visa om möjligt etiketten 

S53 Undvik exponering – hanteras av utbildad personal 

 
 

3. Sammansättning/uppgift om beståndsdelar 

Ämnen: CAS-nr. EG-nr Halt % Farosymbol R-fraser  

Metanol  67-56-1  max 2,5  R11/23/24/25/39 
 

4. Första hjälpen 

Inandning:   Flytta den exponerade till frisk luft. Om problem kvarstår sök 
läkarhjälp  

lInandning av sputdimma: Sörj för frisk luft. Om besvär uppstår kontakta läkare. 

Ögonkontakt:        Skölj ordentligt med vatten under minst 15 minuter. Lyft övre och 
undre ögonlock emellanåt – sök läkarhjälp 

Hudkontakt:     Tag av nedstänkta kläder, tvätta med tvål och vatten. 
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5. Brandbekämpningsåtgärder 

Förvara behållare tätt förslutna 
Isolera från öppen låga 
Behållare kan explodera vid extrem värme. 
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

Material skall absorberas med sopningspreparat eller tillåtas att dunsta till fast avfall och som därefter 
kan hanteras som normalt fast avfall, tag upp mekaniskt och lämna till återvinningsstation. 
Produkt och tvättvatten hindras från att komma i avlopp eller vattendrag. 
 

7. Hantering och lagring 

Hantering 
Beakta normal aktsamhet för att undvika hud- och ögonkontakt. Beakta allmänna hygienåtgärder vid 
kontakt med kemiska ämnen. Vid eventuellt spill (se punkt 6). 
 

Lagring 
Lagra vid temperatur över +5ºC. Förvaras torrt i väl tillslutet originalemballage. 
 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd  

Tekniska skyddsåtgärder: 
Vid ändamålsenlig användning finns inga hälsorisker. Beakta allmänna skydds- och hygienåtgärder. 
Tvätta och vårda händer efter arbetet.  

 

Personlig skyddsutrustning:  
ANDNINGSSKYDD:                                   Personlig skydd vid sprutmålning:dammfilter 
ÖGONSKYDD:  Vid risk för stänk, annvänd skyddsglasögon  
HUD-  OCH HANDSKYDD:   Arbetskläder och skyddshandskar  

     

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Ångdensitet:  Tyngre än luft. 

Utseende:   Tung vätska 

Densitet:   1500-1700kg/m³ 

Löslighet:   Blandbar i vatten 

Flyktighet    38-40% 

10. Stabilitet och reaktivitet 

Stabil under rekommenderade hanterings och förvaringsförhållanden. 
 

11. Toxikologisk information 

Produkten innehåller Metanol varför försiktighet bör råda enligt punkt 2 och skydd enligt punkt 8 
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12. Ekologisk information 

Ekotoxikologiska uppgifter finns ej tillgängliga för produkten som sådan. 
Produkten får inte släppas ut i avlopp eller vattendrag 
 

13. Avfallshantering 

Förhindra utsläpp i avlopp och vattendrag. Lämna för omhändertagande eller destruktion enligt lokala 
bestämmelser. 
 

14. Transportinformation 

Produkten är inte klassificerad som farligt gods. 

 

15. Gällande föreskrifter 

Produkten är märkt enligt gällande bestämmelser.   

 

16. Annan information 

Uppgifterna angivna i detta säkerhetsdatablad bygger på vad man för närvarande vet om produkten och 
på de lagar som föreskrivs av svenska myndigheter. Användarens hantering av produkten ligger utanför 
vår kontrollmöjlighet. Användaren ansvarar för att senaste revidering av detta dokument används. 


