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

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Handelsnamn : MPM Automatic Transmission Flush
UFI : 8J1U-QS9A-U10D-YGNP
Produktkod : AD15000
Produkttyp : Tillsatser
Produktgrupp : Blandning

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

1.2.1. Relevanta identifierade användningar
Avsedd för allmänheten
Huvudsaklig användningskategori : Professionellt bruk,Industriell användning
Industriell/yrkesmässig användning spec : Användning i slutna system

Icke spridd användning
Användning av ämnet eller beredningen : Bilvårdsprodukter
Användningskategori : Smörjmedel och additiver

1.2.2. Användningar som det avråds från
Ingen ytterligare information tillgänglig.

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Land Organisation/Firma Adress Telefonnummer för 
nödsituationer

Kommentar

Sverige Giftinformationscentralen Solna Strandväg 21
171 54 Solna

112 – begär 
Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Fara vid aspiration, kategori 1 H304 
Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter
Ingen ytterligare information tillgänglig.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogram för faror (CLP) :

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030
info@mpmoil.nl - www.mpmoil.com

mailto:info@mpmoil.nl
http://www.mpmoil.com/
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GHS08
Signalord (CLP) : Fara.
Innehåller : Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska.; Smörjoljor (petroleum), C20-50, 

vätebehandlade neutrala oljebaserade
Faroangivelser (CLP) : H304 - Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.

P301+P310+P331 - VID FÖRTÄRING: Kontakta genast läkare, 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. Framkalla INTE kräkning.
P501 - Innehållet/behållaren lämnas i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Barnskyddande förslutning : Tillämplig
Taktil varning : Tillämplig

2.3. Andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller 
identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller 
Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Ej tillämplig

3.2. Blandningar

Kommentarer : Högraffinerad mineralolja, innehåller <3% (w / w) DMSO-extrakt, enligt IP346

Namn Produktbeteckning % Klassificering enligt förordning 
(EG) 1272/2008 [CLP]

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska. CAS nr: 64742-53-6
EC nr: 265-156-6
Index nr: 649-466-00-2
REACH-nr: 01-2119480375-
34

≥ 60 – ≤ 80 Asp. Tox. 1, H304

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade 
neutrala oljebaserade 

CAS nr: 72623-87-1
EC nr: 276-738-4
Index nr: 649-483-00-5
REACH-nr: 01-2119474889-
13

≥ 25 – ≤ 40 Asp. Tox. 1, H304

Amines, polyethyleenpoly-, reactieproducten met 
barnsteenzuurhydride polyisobutenyl derivaten

CAS nr: 84605-20-9
EC nr: 617-593-2

≥ 3 – ≤ 5 Aquatic Chronic 4, H413

Highly refined mineral oil (C15 -C50) CAS nr: 64742-65-0
REACH-nr: 01-2119471299-
27

≥ 1 – ≤ 3 Inte klassificerat

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänna : Ta bort offret från förorenas området.
Efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Efter hudkontakt : Tag av nedsmutsade kläder och tvätta all exponerad hud med mild tvål och vatten. Skölj 

med varmt vatten.
Efter ögonkontakt : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



MPM Automatic Transmission Flush
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

14-2-2023 (Omarbetning datum) SV (svenska) 3/10

Efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast 
GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. Fara vid aspiration. Gå ut i friska luften och 
vädra misstänkta områden.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Efter inandning : Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Efter hudkontakt : Förväntas inte utgöra någon större hudkontaktrisk under normala användningsförhållanden. 

Frekvent eller långvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, vilket leder till obehag och 
dermatit. Långvarig eller upprepad exponering kan dock avfetta huden och leda till dermatit. 
Högtrycksinjektion av produkten under huden kan få mycket allvarliga konsekvenser även 
utan synliga symtom eller skador.

Efter ögonkontakt : Orsakar ögonirritation.
Efter förtäring : Fara vid aspiration. Förtäring kan orsaka illamående, kräkningar och diarré. Kan orsaka 

allvarliga lungskador om produkten kommer ner i lungorna via intag eller kräkning.

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

Sväljning av vätskan kan innebära aspirering i lungorna med risk för kemisk lunginflammation. Symtom på andningskomplikationer (lungödem) kan 
uppträda flera timmar senare.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Pulver, skum och CO2.
Olämpligt släckningsmedel : Använd inte koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter : Ofullständig förbränning släpper farlig kolmonoxid, koldioxid och andra giftiga gaser.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsutrustning för brandmän : Vistas inte på brandområdet utan korrekt skyddsutrustning, inklusivt andningsskydd.
Annan information : Kyl om möjligt ned behållare/tankar med sprutande vatten.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Avlägsna varje möjlig antändningskälla.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal
Skyddsutrustning : Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
Planeringar för nödfall : Undvik kontakt med ögon och hud. Ångor får ej inandas.

6.1.2. För räddningspersonal
Skyddsutrustning : Använd andningsskydd.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten. Meddela myndigheterna om vätska kommer ut i 
avlopp eller kommunalt vatten.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För inneslutning : Inneslut ev. spill med diken eller absorberande medel för att förhindra att ämnet kommer ut i 
avlopp eller vattentäkter.

Rengöringsmetoder : Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal 
lagstiftning.

Ytterligare information : Se till att ventilationen är tillräcklig.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Information om säker hantering - se avsnitt 7. Information om personlig skyddsutrustning - se kapitel 8. Information om avyttring - se avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden. Undvik 
aerosolbildning.

Försiktighetsmått för säker hantering : Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Vidta åtgärder mot statisk 
elektricitet.

Åtgärder beträffande hygien : Undvik onödig exponering. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Ät inte, 
drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.
Lagringsvillkor : Behållaren ska vara väl tillsluten. Förvaras svalt. Förvaras torrt.
Information om blandad lagring : Kan reagera våldsamt med oxiderande ämnen.
Lagringsplats : Förvaras i enlighet med lokal lagstiftning.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

8.1.1. Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

MPM Automatic Transmission Flush 

EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)

IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³

Highly refined mineral oil (C15 -C50) (64742-65-0)

EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)

IOELV TWA (mg/m³) 5 mg/m³

8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden
Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.3. Det bildas luftföroreningar
Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.4. DNEL och PNEC
Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)
Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Tekniska åtgärder:
Stora kvantiteter: däm upp stora utsläpp med sand eller jord.

8.2.2. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning:
Handskar. Skyddsglasögon. Skyddsklädsel.
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Personlig skyddsutrustning symbol(er):

  

8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

Skyddsglasögon:
Skyddsglasögon

Skyddsglasögon

typ Tillämpningsområde Egenskaper Standard

Skyddsglasögon Små droppar med sidoskydd EN 166

8.2.2.2. Hudskydd

Hudskydd:
Vid normal användning rekommenderas ingen särskild skyddsutrustning eller särskilda kläder

Handskydd:
Skyddshandskar

Handskydd

typ material Genomträngning Tjocklek (mm) Genomträngning Standard

Handskar nitrilgummi (NBR), 
Neoprengummi (HNBR)

5 (> 240 minuter) >0,38 EN 374-2, EN 
374-3, EN 388

8.2.2.3. Andningsskydd

Andningsskydd:
Andningsskyddsutrustning krävs normalt inte om det finns tillräcklig naturlig eller lokal avgasventilation för att kontrollera exponeringen. Vid risk för 
överdriven bildning av ånga, dimma eller damm, använd godkänt andningsskydd. Varje gång andningsskydd bärs bör de kontrolleras för att se till att 
de sitter ordentligt. Förutsatt att ett luftfilter/luftrenare andas är lämpligt kan ett partikelfilter användas för dimma eller rök. Använd filtertyp P eller 
jämförbar standard. Ett kombinationsfilter för partiklar och organiska gaser och ångor (kokpunkt> 65 ° C) kan krävas om det finns ånga eller onormal 
lukt på grund av produktens höga temperatur. Använd filtertyp AP eller jämförbar standard.

8.2.2.4. Te rmisk fara
Ingen ytterligare information tillgänglig.

8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

Begränsning och övervakning av miljöexpositionen:
Se avsnitt 12. Se avsnitt 6.
Begränsning av användarens exponering:
Handskar i PVC. Skyddshandskar i neopren- eller nitrilgummi.
Annan information:
Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat och dryck, före rökning och efter arbetets slut. Ät inte, drick inte 
och rök inte när du använder produkten. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd : Vätska
Färg : Gul.
Utseende : Oljig vätska.
Lukt : Karakteristisk.
Luktgräns : Ej tillgänglig
Smältpunkt : Ej tillgänglig
Fryspunkt : Ej tillgänglig
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Kokpunkt : > 280 °C
Brandfarlighet : Ej tillgänglig
Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga.
Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga.
Explosionsgränser : 0,6 – 7 vol %
Nedre explosionsgräns (LIE) : Ej tillgänglig
Övre explosionsgräns(LSE) : Ej tillgänglig
Flampunkt : Ej tillgänglig
Självantändningstemperatur : Ej tillgänglig
Sönderfalltemperatur : Ej tillgänglig
pH : Ej tillgänglig
Viskositet, kinematisk : 15 (10 – 20) mm²/s
Löslighet : Olöslig i vatten.
Log Kow : Ej tillgänglig
Log Pow : > 3
Ångtryck : Ej tillgänglig
Ångtryck vid 50°C : < 0,1 hPa @ 20°C
Densitet : 870 kg/m³ @ 15°C
Relativ densitet : Ej tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20°C : > 1
Partikelstorlek : Ej tillämplig
Partikelstorleksfördelning : Ej tillämplig
Partikelform : Ej tillämplig
Partikelns sidförhållande : Ej tillämplig
Partikel aggregationstånd : Ej tillämplig
Partikel agglomerationstillstånd : Ej tillämplig
Partikelspecifik yta : Ej tillämplig
Partikeldammbildning : Ej tillämplig

9.2. Annan information

9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara
Ingen ytterligare information tillgänglig.

9.2.2. Andra säkerhetskarakteristika
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : < 0,1
VOC-halt : 0 %
Andra egenskaper : Gas/ånga som är tyngre än luft vid 20°C

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Det finns ingen information.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända vid normal användning.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Inga eldslågor, gnistor och rökning förbjuden. Direkt solljus.

10.5. Oförenliga material

Starka alkaliföreningar. Starka syror. Starka reducermedel. Starka oxidationsmedel.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Inga under normala förhållanden.



MPM Automatic Transmission Flush
Säkerhetsdatablad
samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2020/878

14-2-2023 (Omarbetning datum) SV (svenska) 7/10

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
Akut toxicitet (inhalation) : Inte klassificerat

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska. (64742-53-6)

LD50 oral råtta > 2000 mg/kg

LD50 hud råtta > 2000 mg/kg

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade  (72623-87-1)

LD50 oral råtta > 5000 mg/kg kroppsvikt OECD 401

Frätande/irriterande på huden : Frekvent eller långvarig kontakt kan avfetta och torka ut huden, vilket leder till obehag och 
dermatit

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat
Luftvägs-/hudsensibilisering : Icke-validerade data
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenicitet : Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska. (64742-53-6)

LOAEL (oral, råtta, 90 dagar) 125 mg/kg kroppsvikt

NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar) > 1000 mg/kg kroppsvikt

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

MPM Automatic Transmission Flush 

Viskositet, kinematisk 15 (10 – 20) mm²/s

11.2. Information om andra faror

11.2.1. Hormonstörande egenskaper
Negativa hälsoeffekter som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 
59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha 
hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade 
förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en 
koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

11.2.2. Annan information
Annan information : Ej kända förgiftningseffekter orsakade av denna produkt,Informationen är baserad på 

kunskapen om komponenterna som finns och på unika data från liknande 
produkter,Sannolika exponeringsvägar: hud och ögon.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Allmän : Det finns ingen ekotoxikologisk information som är specifik för denna produkt. 
Oplysningerne er baseret på viden om de tilstedeværende komponenter og på 
økotoksikologiske data for lignende produkter.

EKOLOGI - vatten : Denna produkt flyter på vatten och kan störa syrebalansen i vattnet.
Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat
Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska. (64742-53-6)

EC50 Daphnia 1 > 1000 g/l Daphnia
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12.2. Persistens och nedbrytbarhet

MPM Automatic Transmission Flush 

Persistens och nedbrytbarhet Inte biologiskt lättnedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

MPM Automatic Transmission Flush 

Log Pow > 3

Bioackumuleringsförmåga Ingen bioackumulering förväntas.

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta nafteniska. (64742-53-6)

Log Kow > 3

Smörjoljor (petroleum), C20-50, vätebehandlade neutrala oljebaserade  (72623-87-1)

Bioackumuleringsförmåga starkt bioackumulativ.

12.4. Rörlighet i jord

MPM Automatic Transmission Flush 

Jord/mark Olöslig i vatten. Spillet kan tränga in i marken och därmed förorena grundvattnet. Denna 
produkt flyter på vatten och kan störa syrebalansen i vattnet.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen ytterligare information tillgänglig.

12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

: Produkten innehåller inga ämnen med hormonstörande egenskaper.

12.7. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
Rekommendationer för avfallshantering : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Släpp inte 

ut i avlopp eller miljö.
Ytterligare Information : om farligt avfall.
Avfall : Tomma behållare innehåller rester (fasta, flytande och/eller ångor) som kan vara farliga. 

Tryck inte, skär, svetsa, löd, löd, borra, slipa eller utsätt behållare för värme, låga, gnistor, 
statisk elektricitet eller andra antändningskällor. De kan explodera och orsaka skada och till 
och med dödsfall. Töm tomma behållare helt, stäng tätt och skicka omedelbart till en 
trumreconditionerare eller annan lämplig metod.

Europeisk avfallsförteckning : 13 02 06* - Syntetiska motor-, transmissions- och smörjoljor

AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG

14.1. UN-nummer eller id-nummer

UN-nr : Ej tillämplig
UN-nr (IMDG) : Ej tillämplig
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14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR) : Ej tillämplig
Officiell transportbenämning (IMDG) : Ej tillämplig

14.3. Faroklass för transport

ADR
Faroklass för transport (ADR) : Ej tillämplig

IMDG
Faroklass för transport (IMDG) : Ej tillämplig

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : Ej tillämplig
Förpackningsgrupp (IMDG) : Ej tillämplig

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej
Marin förorening : Nej
Annan information : Ingen ytterligare information tillgänglig

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Vägtransport
Inga data tillgängliga.

Sjötransport
Inga data tillgängliga.

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.1.1. EU-föreskrifter
Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)
Innehåller inte ingredienser från REACH kandidat ämne (n) lista
Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)
Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)
Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föroreningar)
VOC-halt : 0 %

15.1.2. Nationella föreskrifter
Ingen ytterligare information tillgänglig.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen ytterligare information tillgänglig.

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):
Tillfogat.
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Hänvisningar om ändring(ar)

Avsnitt Ändrad post Modifiering Kommentarer

Negativa effekter på miljön som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

Tillfogat

Negativa hälsoeffekter som orsakas av 
hormonstörande egenskaper

Tillfogat

Bearbetningsdatum Ändrad

Ersätter Ändrad

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser

Aquatic Chronic 4 Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 4

Asp. Tox. 1 Fara vid aspiration, kategori 1

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H413 Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

SDS MPM REACH

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och 
miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.


