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Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1 Produktbeteckning                                           UFI-kod 

Hessa® MC-Degrease GP3 Avfettning KT71-30W0-G007-MRYH 

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

Relevanta identifierade användningar  Avfettningsmedel för MC. 

Användningar som avråds från Inga identifierade. 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 

Företagsnamn HESSA INDUSTRI AB 

Gatuadress Storvretsvägen 10 

Postadress 749 40 ENKÖPING 

Telefon 0171-279 10 

Telefax 0171-310 75 

E-postadress info@hessa.se 

Webbsida www.hessa.se 

GPS-koordinater 59.639793 / 17.134295 

Facebook, Instagram Hessaindustri 

1.4 Telefonnummer för nödsituationer 

Akut Ring 112, begär Giftinformationscentralen 

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet och blandningen 
Enligt 1272/2008 

Asp. Tox. 1 H304 

EUH066  

De viktigaste skadliga effekterna  

Människors hälsa Innehåller organiskt lösningsmedel. Kronisk 
exponering skadar hjärnan och det centrala 
nervsystemet. Ångor kan orsaka irritation, 
huvudvärk, yrsel samt verka bedövande och 
ha andra effekter på centrala nervsystemet. 
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller 
hudsprickor. Stänk i ögonen kan ge obehag. 
Redan små mängder av produkten som vid 
förtäring eller kräkning dragits ner i luftvä-
garna förorsakar hosta och ev. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
mailto:info@hessa.se
http://www.hessa.se/
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andningssvårigheter. Kemisk lungin-
flammation kan tillstöta inom ett dygn. 

Fysikaliska och kemiska faror Brandfarligt. Vid uppvärmning avges bränn-
bara ångor som kan bilda explosiv bland-
ning med luft., Ångor är tyngre än luft och 
kan spridas längs golvet.  

Potentiella miljöeffekter Enligt tillgängliga uppgifter är denna pro-
dukt inte skadligt för miljön. 

2.2 Märkningsuppgifter 
Enligt 1272/2008 

Faropiktogram 

HÄLSOFARLIGT 

 
GHS08 

      

Signalord Fara 

Faroangivelser 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kom-
mer ner i luftvägarna. 

Skyddsangivelser 

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnis-
tor, öppen låga eller andra antändningskäl-
lor. Rökning förbjuden. 

P280 Använd skyddshandskar/ ögonskydd/ an-
siktsskydd. 

P331 Framkalla INTE kräkning. 

P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

P370+P378 Vid brand: Släck med finfördelat vatten (vat-
tendimma), alkoholresistent skum, pulver 
eller koldioxid. 

P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTIN-
FORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras 
svalt. 

P405 Förvaras inlåst. 

P501 Innehållet/behållare lämnas till avfall i enlig-
het med lokala bestämmelser. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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Förordning 648/2004 

Tilläggsmärkning  
EUH066, Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.  

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten 
Kolväten, C10-C13, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, < 2% aromater. 

2.3 Andra faror 
Se sektion 12.5 för resultat av PBT och vPvB bedömningar. organiskt lösningsmedel. 

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION om BESTÅNDSDELAR 

3.2 Blandningar 

Farliga ingredienser Klassificering1 
1272/2008 

Halt i % 

EG-nr. : 918-481-9  
EG REACH Reg.nr. : 01-
2119457273-39-xxxx 

Kolväten, C10-C13, 
n-alkaner, isoalka-
ner, cykliska, < 2% 
aromater 

Asp.Tox 1, H304 90-100 

 

Ämnen, kommentarer Ingen ytterligare information. 

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER vid FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 

Flytta den skadade från det förorenade området. 

 

Inandning Flytta ut i friska luften. Vid andnöd, ge syr-
gas. Kontakta läkare. Vid medvetslöshet lägg 
den skadade i viloställning och sök medi-
cinsk hjälp. 

Hudkontakt Tvätta omedelbart med tvål och mycket vat-
ten. Om hudirritation kvarstår, kontakta lä-
kare. 

Ögonkontakt Skölj noggrant med mycket vatten, även un-
der ögonlocken. Kontakta läkare. 

Förtäring Skölj munnen. Framkalla ej kräkning vid för-
täring - sök läkarhjälp. 

 

 
1 Förklaring till faroangivelser, se avsnitt 16. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l32025
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Rekommenderad personlig skyddsutrust-
ning för personer som ger första hjälpen 

Använd lämplig skyddsutrustning. Beträf-
fande personlig skyddsutrustning, se punkt 
8. 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 

Akuta symptom och effekter Se avsnitt 11 för mer detaljerad information 
om hälsoeffekter och symptom. 

Fördröjda symptom och effekter Se avsnitt 11 för mer detaljerad information 
om hälsoeffekter och symptom. 

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

Andra upplysningar Behandla symptomatiskt. 

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel Använd vattendimma, alkoholbeständigt 
skum, pulver eller koldioxid. 

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 

Brand- och explosionsrisker Brandfarligt. Vid uppvärmning avges bränn-
bara ångor som kan bilda explosiv blandning 
med luft. 

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Personlig skyddsutrustning Vid brand, använd en tryckluftsapparat som 
är oberoende av omgivningen som and-
ningsskydd. Använd lämpligt kroppsskydd 
(heldräkt). 

Brandsläckningsmetoder Kyl förslutna behållare utsatta för brand 
med vattendimma. 

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER vid OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 

Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning. Håll 
människor borta från spill/läckage och blåst 
med dessa. Undvik kontakt med huden och 
ögonen. 

6.2 Miljöskyddsåtgärder 

Miljöskyddsåtgärder Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 
Om produkten förorenar vattendrag och 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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sjöar eller avlopp informera berörda myn-
digheter. Undvik markpenetration. 

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 

Rengöringsmetod Detta material och dess behållare skall tas 
om hand som farligt avfall. Säkerställ god 
ventilation. Sug upp med inert absorbe-
rande material. 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt 

Andra anvisningar Se avsnitt 1, 8 och 13. 

Avsnitt 7: HANTERING och LAGRING 

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 

Hantering Hantera i enlighet med god yrkeshygien och 
säkerhetspraxis. Undvik kontakt med huden 
och ögonen. Förpackningen förvaras väl till-
sluten. Förpackningen hanteras och öppnas 
försiktigt. Ordna med tillräcklig luftväxling 
och/eller utsug i arbetslokaler. 
 
Tag genast av nedstänkta kläder. Tvätta 
händerna före raster och efter arbetstidens 
slut. Undvik kontakt med huden och ögo-
nen. Förvaras åtskilt från livsmedel och djur-
foder. Rökning, intag av föda och dryck är ej 
tillåtet i hanteringsområdet. Undvik inand-
ning av gas/rök/ånga/dimma. 

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 

Lagring Lämpliga material för behållare: Rostfritt 
stål; polyetylen; Polypropylen; polyester; 
Teflon; Ej lämpliga material för behållare; 
naturgummi; butylgummi; EPDM; polysty-
ren; Förvaras åtskilt från värme och antänd-
ningskällor. Förvara på torr, sval, väl ventile-
rad plats. Förvara i utrymmen med golv 
motståndskraftiga mot lösningsmedel. 

Lagringsstabilitet Förvaras åtskilt från antändningskällor - 
Rökning förbjuden. Vidtag åtgärder för att 
förhindra uppbyggnad av elektrostatiska 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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laddningar. Får ej blandas med oxiderande 
ämnen. 

7.3 Specifik slutanvändning 

Specifika användningsområden Identifierad användning: Se tabell framför 
appendix för en fullständig översikt över 
identifierade användningar. 

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING av EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD 

8.1 Kontrollparametrar 

Gränsvärden för exponering (AFS 2018:1) 

Ämne Identifiering Nivågränsv. 
(NGV) 
mg/m3 

Korttids-
gränsv. 
(KTV) mg/m3 

Anmärkning 

Dekaner och andra 
högre alifatiska 
kolväten 

 350 mg/m3 500 mg/m3  

8.2 Begränsning av exponeringen 

Rekommenderade övervakningsprocedurer Se vidare skyddsåtgärderna uppräknade un-
der avsnitten 7 och 8. 

Begränsning av exponeringen på arbetsplat-
sen 

Ingen information. 

Personlig skyddsutrustning 

Säkerhetsskyltar  

Andningsskydd Inga särskilda åtgärder. 

Handskydd Använd lämpliga skyddshandskar.  
Val av handskmaterial beror av penetrat-
ionstid, diffusionstid och nedbrytning.  
Lägg märke till tillverkarens uppgifter om 
genomsläpplighet och genombrottstid och 
om särskilda arbetsplatsförhållanden (meka-
nisk slitning, kontakttid). 
 
Nitrilgummi med genombrottstid >= 8 h, 
tjocklek 0,5 mm. 

Ögonskydd Tättslutande skyddsglasögon. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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Hudskydd (av annat än händerna) Ogenomtränglig klädsel. 

Termisk fara Ej tillämpligt. 

 

Begränsning av miljöexponeringen Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. 

Avsnitt 9: FYSIKALISKA och KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 

Fysisk form Vätska. 

Utseende, färg Färglös. 

Lukt Kolväteliknande. 

pH-värde (20°C) Ingen tillgänglig data. 

Flytpunkt < - 20° C. 

Flampunkt > 61° C (Metod: ASTM D 93). 

Kokpunkt/kokpunktsintervall 160 - 245° C. 

Ångtryck (25°C) < 1 hPa (20° C). 

Ångdensitet (luft=1) > 1. 

Avdunstningshastighet 0,04. 

Densitet (15°C) / Relativ densitet 0,750 - 0,85 g/cm3 / 0,751 - 0,851. 

Explosionsgräns, Nedre C:a 0,6 %(V). 

Explosionsgräns, Övre C:a 7,0 %(V). 

1,3 - 2,5 mm2/s (20 °C)  1,3 - 2,5 mm2/s (20° C). 

Oxiderande egenskaper Ingen tillgänglig data. 

Lösningsförmåga Obetydligt i vatten. 

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten Ingen tillgänglig data. 

9.2 Annan information 

Kommentar Molekylvikt 163 g/mol. 

Avsnitt 10: STABILITET och REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 

Reaktivitet Stabil vid rekommenderade lagringsförhål-
landen. 

10.2 Kemisk stabilitet 

Kemisk stabilitet Stabil vid normala förhållanden. 

10.3 Risken för farliga reaktioner 

Farliga reaktioner Ingen känd. 

10.4 Förhållanden som ska undvikas 

Förhållanden som ska undvikas Värme, flammor och gnistor. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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10.5 Oförenliga material 

Material som ska undvikas Får ej blandas med oxiderande ämnen. 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 

Farliga sönderdelningsprodukter Ingen känd. 

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxiska effekterna 

Blandningar 

Bedömningen är baserad på ingående ämnen: 

 Akuta effekter Kroniska effekter 

Inandning LC50 : ca. 4,951 mg/l (Råtta; 4 
h). Ångor kan orsaka irritation, 
huvudvärk, yrsel samt verka be-
dövande och ha andra effekter 
på centrala nervsystemet.  

 

Hudkontakt LD50 : > 5000 mg/kg (Kanin).  Långvarig hudkontakt kan 
avfetta huden och ge 
hudinflammation. 

Ögonkontakt Lindrig ögonirritation.  

Förtäring Redan små mängder av produk-
ten som vid förtäring eller kräk-
ning dragits ner i luftvägarna 
förorsakar hosta och ev. and-
ningssvårigheter. Kemisk lungin-
flammation kan tillstöta inom 
ett dygn.  

 

Allergi 

Inga kända sensibiliseringseffekter. 

Frätande effekt 

- 

Cancerframkallande 

Anses inte vara cancerframkallande. 

Mutagenicitet 

Anses inte vara mutagen. 

Reproduktionstoxicitet 

Anses inte vara teratogen. Anses inte vara reproduktionstoxisk.  

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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Samverkanseffekter 

- 

Enstaka exponering 

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som specifik organtoxikant, enstaka exponering. 

Upprepad dosering 

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid normal användning.  

Övrigt 

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION 

12.1 Toxicitet 

Akut toxicitet  

Fisk LL0 : 1.000 mg/l (Oncorhynchus mykiss; 96 
h) Förväntas inte ge akut toxicitet i miljön. 

Daphnia och andra vattenlevande ryggrads-
lösa djur 

EL0 : 1.000 mg/l (Daphnia magna; 72 h)  

Alger EL0 : 1000 mg/l (Pseudokirchneriella subca-
pitata (Mikroalg); 72 h) 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 

Bionedbrytbarhet. Resultat : 80 % (Exponeringstid: 28 d). Lätt bionedbrytbar. 

12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Produkten avdunstar snabbt. Bioackumuleras ej. Akvatisk toxicitet är osannolik på grund av 
låg löslighet. 

12.4 Rörlighet i jord 

Eftersom produkten är praktiskt taget olöslig i vatten sker separering genom filtrering eller 
sedimentation. 

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 

Ämnet anses inte vara varken persistent, bioackumulerande eller giftigt (PBT)., Ämnet an-
ses inte vara varken mycket persistent eller mycket bioackumulerande (vPvB). 

12.6 Andra skadliga effekter 

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Ekologiska skador är inte kända eller förvän-
tade vid normal användning. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 

Produkt 

Produkten är klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen 2020:614, se nedan. Spola 
inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Ekologiska skador är inte kända eller förväntade vid 
normal användning. 

Förpackningar 

Töm emballaget grundligt. Emballaget kan återanvändas efter noggrann och korrekt rengö-
ring. Förpackningar som inte kan rengöras skall tas om hand på samma sätt som ämnet. 

Avfallskoder 

Avfallsförordning med bilaga 3 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-la-
gar/dokument/svensk-forfattningssam-
ling/avfallsforordning-2020614_sfs-2020-
614 

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION 
Ej klassat som farligt gods enligt ADR, RID och IMDG. 

14.1 UN-nummer 

Ej tillämpligt. 

14.2 Officiell transportbenämning 

Ej tillämpligt. 

14.3 Faroklass för transport 

Klass Ej tillämpligt. 

Etikett Ej tillämpligt. 

Klassificeringskod Ej tillämpligt. 

Begränsade mängder Ej tillämpligt. 

Reducerade mängder Ej tillämpligt. 

14.4 Förpackningsgrupp 

Ej tillämpligt. 

14.5 Miljöfaror 

Ej tillämpligt. 

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 

EmS Ej tillämpligt. 

Transportkategori Ej tillämpligt. 

Tunnelrestriktioner Ej tillämpligt. 

https://www.hessa.se/product.html/mc-degrease-gp3-avfettning-15x1-l?category_id=92
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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 

Brandklass 3. Flampunkt 55 - <= 100° C. 

AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden 

SFS 2020:614 Avfallsförordningen 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DI-
REKTIV 2008/98/EG av den 19/11 2008 

Upphävande av vissa direktiv. 

MSBFS 2020:9 Föreskrifter om transport av farligt gods på 
väg och i terräng (ADR-S 2021). 

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte gjorts för produkten. 

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION 

Uppdaterad 

- 

Förkortningar och akronymer 

NGV Nivågränsvärde 

KGV Korttidsgränsvärde 

PBT Persistenta, Bioackumulerande, Toxiska 

vPvB Mycket Persistenta, mycket Bioackumule-
rande 

Förklaring till faroangivelser 

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kom-
mer ner i luftvägarna.  

Källor 

Uppgifter från tillverkaren. 

Kemiska ämnen – databas http://www.prevent.se/kemiskaamnen 

C&L Inventory - http://echa.europa.eu/sv/information-on-chemicals/cl-inventory-database 

Övrigt 

Klassificering av blandningen är gjord genom beräkning enligt Förordning (EG) 1272/2008. 

Säkerhetsdatabladet framtaget av BL. 

Säkerhetsdatabladet framtaget 2022-04-26. 
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