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Avsnitt 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET  
  

1.1. Produktbeteckning   
 

SDS #  M0096109-EU-SW  
Produktkod  MP101503   
Produktnamn  Anisole  
 

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

Rekommenderat bruk  Dopmedel för permeationsanordning   
 

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad   
 

Leverantör 
Rapiscan Systems  
23 Frontage Road  
Andover, Massachusetts 01810, USA   
 
 

För mer information kan du kontakta   
 

Kontaktpunkt  Rapiscan Systems: 978-658-3767   
E-postadress  RapTraceMaterialSafetyDataSheets@rapiscansystems.com 

   
1.4. Telefonnummer för nödsituationer   
Telefonnummer för Nödsituationer  INFOTRAC 1-352-323-3500 (International)  

1-800-535-5053 (Nordamerika)   
  

Avsnitt 2: FARLIGA EGENSKAPER  
  

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen   
Förordning (EG) nr 1272/2008   

 

Frätande/irriterande på huden  Kategori 2  - (H315)   

Allvarlig ögonskada/ögonirritation  Kategori 2  - (H319)   

Brandfarliga vätskor   
 

Kategori 3  - (H226)   
 

  

2.2. Märkningsuppgifter   
Produktbeteckning   

    

Signalord 
Varning   
 

Faroangivelser 
H315 - Irriterar huden 
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation   
H226 - Brandfarlig vätska och ånga 
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Skyddsangivelser - EU (§28, 1272/2008) 
P264 - Tvätta ansiktet, händerna och exponerad hud grundligt efter användning 
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd 
P302 + P352 - VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten 
P332 + P313 - Vid hudirritation: Sök läkarhjälp 
P362 - Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen 
P305 + P351 + P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om 
det går lätt. Fortsätt att skölja 
P337 + P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp 
P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden 
P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten 
P240 - Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning 
P241 - Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/utrustning 
P242 - Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor 
P243 - Vidta åtgärder mot statisk elektricitet 
P303 + P361 + P353 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha 
P370 + P378 - In case of fire: Use appropriate media to extinguish 
P403 + P235 - Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt 
P501 - Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning   
  

2.3. Andra faror   
Ingen information tillgänglig   
 

Avsnitt 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR  
  

3.1  Ämnen   
 

Kemiskt Namn  EC-nr  CAS-nr  Vikt-%  Klassificering enligt 
förordningen (EG) nr 

1272/2008 [CLP]  

REACH-registreri
ngsnummer  

Anisole  Present  100-66-3  90-100  Skin Irrit. 2 (H315)  
(Self-Classification)  
Eye Irrit. 2 (H319)  

(Self-Classification)  

Ej fastställt  

  

Fullständig text av H- och EUH-fraser: se avsnitt 16   
Denna produkt innehåller inte kandidatämne(n) som inger mycket stora betänkligheter vid en halt >=0,1% (Förordning (EG) nr 
1907/2006 (REACH), Artikel 59)   
 

Avsnitt 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN  
  

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen   
 

Allmänna råd  Ge denna SDS till medicinsk personal för behandling.   
 

Ögonkontakt  VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella 
kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.   

 

Hudkontakt  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden 
med vatten/duscha. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de 
används igen.   

 

Inandning  Flytta till frisk luft.   
 

Förtäring  Skölj munnen med vatten och drick därefter rikligt med vatten.   
 

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

Symptom  Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara skadligt vid förtäring.   
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4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs   
 

Upplysning till läkaren  Behandla enligt symptom.   
 

Avsnitt 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER  
 
5.1. Släckmedel   
 

Lämpligt släckningsmedel 
Använd släckningsmedel som lämpar sig för omständigheterna och den omgivande miljön.   
 

 Liten brand  För små (begynnande) bränder, använd media som "alkohol" skum, torr kemikalie eller 
koldioxid.   

 

 Stor brand  För stora bränder, använd vatten så långt som möjligt. Använd mycket stora mängder 
(översvämning) av vatten applicerat som dimma eller spray; fasta vattenströmmar kan vara 
ineffektiva. Kyl alla drabbade behållare med översvämningskvantiteter vatten.   

 

Olämpligt släckningsmedel 
Ej fastställt.   
 

5.2. Speciella faror som orsakas av ämnet eller blandningen   
Brandfarlig vätska och ånga.   
 

 Farliga förbränningsprodukter  Koloxider.   

 

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal   
Använd syrgasapparat och skyddsdräkt. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.   
 

Avsnitt 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP  
  

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer   
 

Personliga försiktighetsåtgärder 
Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.   
 

För räddningspersonal 
Använd den personliga skyddsutrustningen som rekommenderas i avsnitt 8.   
 

6.2. Miljöskyddsåtgärder   
Förhindra att man kommer in i mark, gräv, avlopp, vattendrag och / eller grundvatten. Se avsnitt 12, ekologisk information.   
 

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering   
 

Inneslutningsmetoder  Förhindra ytterligare läckage eller spill om det är säkert att göra det.   
 

Rengöringsmetoder  Förvara i lämpliga, slutna behållare för bortskaffning.   
 

6.4. Hänvisning till andra avsnitt   
Se Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING. 
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Avsnitt 7: HANTERING OCH LAGRING  
  

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering   
 

Råd om säker hantering 
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. - Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. 
Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd gnistsäkra verktyg och explosionssäker utrustning. Vidtag 
åtgärder mot statisk elektricitet. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Nedstänkta kläder ska tvättas 
innan de används igen.   
 

Allmänna hygienkrav 
Hantera enligt god industrihygienisk praxis och god säkerhetspraxis. Undvik kontakt med hud, ögon eller kläder.   
 

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet   
 

Förvaringsförhållanden 
Förvaras väl tillsluten och förvara på en sval, torr och väl ventilerad plats.   
 

7.3. Specifik slutanvändning   
 

Specifikt användningsområde/Specifika användningsområden 
Dopmedel för permeationsanordning.   
 

Riskhanteringsmetoder (RMM) 
Den krävda informationen finns i detta säkerhetsdatablad.   
 

Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD  
  

8.1. Kontrollparametrar   
 

Exponeringsgränser  Den här produkten, i det skick som det levereras, innehåller inga farliga ämnen med 
yrkeshygieniska gränsvärden som upprättats av regionspecifika reglerande organ.   

 

8.2. Begränsning av exponeringen   
 

Tekniska åtgärder  Använd tekniska åtgärder för att följa de yrkeshygieniska exponeringsgränsvärdena.   
 

Personlig Skyddsutrustning   

 Ögon-/ansiktsskydd  Använd utrustning för ögonskydd som testats och godkänd enligt gällande 
myndighetsstandarder som NIOSH (US) eller EN 166 (EU).   

 Handskydd  Hantera med handskar. Handskar måste inspekteras före användning. Använd lämplig 
handskefjernningsteknik (utan att handskens yttre yta berörs) för att undvika hudkontakt 
med denna produkt. Kassera förorenade handskar efter användning i enlighet med 
gällande lagar och god laboratoriepraxis. Tvätta och torka händerna.   

 Hud- och Kroppsskydd  Personlig skyddsutrustning för kroppen ska väljas utifrån den uppgift som utförs och de 
risker som är involverade och bör godkännas av en specialist innan du hanterar denna 
produkt. Om det finns risk för antändning från statisk elektricitet, bära antistatiska 
skyddskläder. För bästa möjliga skydd mot statiska utsläpp bör kläder innehålla antistatiska 
överaller, stövlar och handskar. Se europeiska standard EN 1149 för ytterligare information 
om material- och designkrav och testmetoder.   

 Andningsskydd  Om riskbedömning visar att luftrengörande andningsskydd är lämpliga, använd en 
respiratorpatron med full-face partikel respirator typ N99 (US) eller typ P2 (EN 143) som 
säkerhetskopiering till tekniska kontroller. Om andningsskyddet är det enda skyddet, 
använd en respirator med full ansikte. Använd andningsskydd och komponenter som testas 
och godkänts enligt gällande myndighetsstandarder som NIOSH (US) eller CEN (EU). 
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Avsnitt 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  
  

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper   
Aggregationstillstånd  Vätska   
Utseende  klar vätska   
 

Lukt  Ingen information 
tillgänglig   

 

Färg  Färglös   
 

Lukttröskel  Ej fastställt   
 

  

Egenskap  Värden   
 

Anmärkningar  • Metod   
 

pH  Ej fastställt   
 

  
 

Smältpunkt/fryspunkt  -37  °C  /  -35  °F   
 

  
 

Kokpunkt/Kokpunktsintervall  154  °C  /  309  °F   
 

  
 

Flampunkt  43  °C  /  109  °F   
 

CC (stängd kopp)   
 

Avdunstningshastighet  Ej fastställt   
 

  
 

brandfarlighet (fast ämne, gas)  ej tillämplig-vätska   
 

  
 

Brandfarlighetsgränser i luft    
 

  
 

 Övre Explosionsgräns  Ej fastställt   
 

  
 

 Undre brännbarhetsgräns  Ej fastställt   
 

  
 

Ångtryck  13 hPa   
 @ 42.20 °C   

 

Ångdensitet  3.73   
 

(Luft = 1)   
 

Relativ Densitet  0.995 g/mL   
 

@ 77°F (25°C)   
 

Vattenlöslighet  Olösligt i vatten   
 

  
 

Löslighet  Ej fastställt   
 

  
 

Fördelningskoefficient  low Pow: 2.1   
 

  
 

Självantändningstemperatur  Ej fastställt   
 

  
 

Sönderfallstemperatur  Ej fastställt   
 

  
 

Kinematisk viskositet  Ej fastställt   
 

  
 

Dynamisk viskositet  Ej fastställt   
 

  
 

Explosiva egenskaper  Ej fastställt   
Oxiderande egenskaper  Ej fastställt   

  

Avsnitt 10: STABILITET OCH REAKTIVITET  
  

10.1. Reaktivitet   
Inte reaktiva under normala förhållanden.   
 
 

10.2. Kemisk stabilitet   
Stabil under normala förhållanden.   
 

10.3. Risken för farliga reaktioner   
 

Risken för farliga reaktioner 
Inget under normal bearbetning.   
 

10.4. Förhållanden som ska undvikas   
Hetta, lågor och gnistor. Kontakt med oförenliga material.   
 

10.5. Oförenliga material   
Starka oxiderande ämnen.   
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter   
Koloxider. 
 
 
 
 
 
   
 



M0096109-EU-SW -  Anisole  
 

Revisionsdatum:  12-07-2017   
 

_____________________________________________________________________________________________   

  

_____________________________________________________________________________________________   
 

  
 

Sida  6 / 9   
 

Avsnitt 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION  
  

11.1 Information om de toxikologiska effekterna   
 

Akut Toxicitet   

 

Produktinformation 
.   
 Inandning  Inandas inte.   

 Ögonkontakt  Undvik kontakt med ögonen.   

 Hudkontakt  Undvik kontakt med huden.   

 Förtäring  Förtär inte.   

  

Följande värden beräknas enligt kapitel 3.1 i GHS-dokumentet    
 ATEmix (oral)  3,700.00  mg/kg 

   
 Okänd akut toxicitet   

 100 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd toxicitet.   

 0 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut oral toxicitet.   

 100 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut dermal toxicitet.   

 100 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet (gas).   

 100 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet (ånga).   

 100 % av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut inhalationstoxicitet (damm/dimma).   

  

Komponentinformation  
 

  

Kemiskt Namn  Oral LD50  Dermal LD50  LC50 för inandning  

Anisole  = 3700 mg/kg  ( Rat )    

  

Frätande/irriterande på huden  Irriterar huden.   
 

Allvarlig ögonskada/ögonirritation  Orsakar allvarlig ögonirritation.   
 

Sensibilisering  Inte klassificerat.   
 

Mutagenitet i könsceller  Inte klassificerat.   
 

Cancerogenitet  Inte klassificerat.   
 

Reproduktionstoxicitet  Inte klassificerat.   
 

STOT - enstaka exponering  Inte klassificerat.   
 

STOT - upprepad exponering  Inte klassificerat.   
 

Fara vid aspiration  Inte klassificerat.   
 

Avsnitt 12: EKOLOGISK INFORMATION  
  

12.1. Toxicitet   
En miljöfara kan inte uteslutas vid hantering eller kvittblivning.   

  

12.2. Persistens och nedbrytbarhet   
Ej fastställt. 
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12.3. Bioackumuleringsförmåga   
 

Kemiskt Namn  Fördelningskoefficient  

Anisole  2.1  

  

12.4. Rörligheten i jord   
 

Rörlighet 
Ej fastställt.   
 

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen   
Ej fastställt.   
 

12.6. Andra skadliga effekter   
Ej fastställt.   
 

Avsnitt 13: AVFALLSHANTERING  
  

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder   
 

Avfall från överskott / oanvända 
produkter  

Bortskaffning ska ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och 
bestämmelser.   

 

Förorenad förpackning  Otillbörlig bortskaffning eller återanvändning av denna behållare kan vara farlig och olaglig.   
 

Avsnitt 14: TRANSPORTINFORMATION  
  

IMDG   

14.1  FN/ID-nr  UN2222   
14.2  Officiell transportbenämning  Anisole   
14.3  Faroklass  3   
14.4  Förpackningsgrupp  III   
  

RID   

14.1  FN/ID-nr  UN2222   
14.2  Officiell transportbenämning  Anisole   
14.3  Faroklass  3   
14.4  Förpackningsgrupp  III   
  

ADR   

14.1  FN/ID-nr  UN2222   
14.2  Officiell transportbenämning  Anisole   
14.3  Faroklass  3   
14.4  Förpackningsgrupp  III   
  

IATA   

14.1  FN/ID-nr  UN2222   
14.2  Officiell transportbenämning  Anisole   
14.3  Faroklass  3   
14.4  Förpackningsgrupp  III   

  

Avsnitt 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER  
  

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

Europeiska unionen   

 Se direktiv 98/24/EG om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i 
arbetet  .   
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Tillstånd och/eller begränsningar för användning: 
Denna produkt innehåller inte tillståndspliktiga ämne(n) (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XIV) Denna produkt 
innehåller inte ämne(n) som är föremål för begränsning (Förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) Bilaga XVII)   
 

Bestående organiska luftförorenare 
Ej tillämpligt   
 

Förordning om ozonuttunnande ämnen (ODS) (EG) 1005/2009 
Ej tillämpligt   
 

Internationella Förteckningar   

.   
Component  TSCA (Lag 

om kontroll 
av giftiga 
ämnen)  

DSL/NDSL  EINECS/ELIN
CS  

PICCS  ENCS  IECSC  AICS  KECL  

Anisole 
 100-66-3 ( 90-100 )  

X  X  X  X  Present  X  X  Present  

Teckenförklaring   

 TSCA  - Förenta staternas lag om kontroll av toxiska ämnen Paragraf 8(b) Förteckning   
 EINECS/ELINCS  - Europeisk förteckning över existerande, kommersiellt använda kemiska ämnen/Europeisk förteckning över förhandsanmälda 
ämnen   
 DSL/NDSL  - Kanadas förteckning över inhemska ämnen/Förteckning över icke inhemska ämnen   
 PICCS  - Filippinernas förteckning över kemikalier och kemiska ämnen   
 ENCS  - Japans förteckning över befintliga och nya kemiska ämnen   
 IECSC  - Kinas förteckning över befintliga kemiska ämnen   
 AICS  - Australiska förteckningen över kemiska ämnen (Australian Inventory of Chemical Substances)   
 KECL  - Koreas förteckning över utvärderade kemiska ämnen   

  

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning   
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för denna substans/blandning av leverantören.   
 

Avsnitt 16: ANNAN INFORMATION  
  

Den fullständiga ordalydelsen av faroangivelser som avses i avsnitt 3 
H315 - Irriterar huden 
H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation   
 

Teckenförklaring    
SVHC: Ämnen som inger mycket stora betänkligheter för godkännande:   
 

Teckenförklaring  Avsnitt 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD   
TWA (tidsvägt 
medelvärde)  

TWA (tidsvägt medelvärde)   

 

Gränsvärde för 
kortvarig 
exponering  

STEL (gränsvärde för kortvarig exponering)   

 

Tak  Högsta gränsvärde   
 

*  Hudbeteckning   
 

  

Klassificeringsprocedur 
Beräkningsmetod   
 

Utgivningsdatum:  12-04-2017   
 

Revisionsdatum:  12-07-2017   
 

Revideringsanmärkning:  Regulatorisk uppdatering.   
 

Det här säkerhetsdatabladet följer förordning (EG) nr 1907/2006 
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Friskrivningsklausul 
På utgivningsdagen är uppgifterna i detta säkerhetsdatablad sanningsenliga såvitt vi vet. Informationen är enbart avsedd 
som en anvisning för säker hantering, användning, processning, lagring, transport, avfallshantering och utsläppning och 
bör inte ses som en garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen gäller endast det angivna specifika materialet och 
gäller nödvändigtvis inte i de fall där sådant material används tillsammans med vilket som helst annat material eller i 
vilken som helst process, om så inte angivits i texten.   
 

Slut på säkerhetsdatablad   

 


