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1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget  
 
1.1 Produktbeteckning 
 
1.1.1 Handelsnamn/beteckning 

Zerust® VCI Papper ABRIGO® A 
 
1.1.2 andra beteckningar 

Ej aktuellt 
 
1.1.3 REACH-registreringsnummer 

REACH Registreringsnummer: ej aktuellt för artiklar 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och 

användningar som det avråds från 
 
1.2.1 Relevanta identifierade användningsområden 

VCI-Korrosionsskyddspapper för skydd av järn, icke-järnmetaller och kombinationer av dessa. 
Funktionsverkan med hjälp av flyktiga korrosionsinhibitorer (VCI – volatile corrosion inhibitors) 
främst via ångfas.  

 
1.2.2 Användningsområden som avråds ifrån 

Ej lämpligt som livsmedelsförpackning eller vid framställning av livsmedelsförpackning 
 

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller  säkerhetsdatablad 
 
Tillverkare/leverantör    

 Zerust AB   
 Jolengatan 19, 431 49 Mölndal  
 Tel.: +46 - (0)31 – 721 22 40; Fax: +46 - (0)31 – 721 22 49; order@zerust.se  
  
 Ansvarig person för utfärdandet av säkerhetsdatabladet: johan.granath@zerust.se  
 
1.4  Telefonnummer för nödsituationer: 

Ring 08-331231 i mindre brådskande fall – dygnet runt. Giftinformationscentralen. 
Viktigt: Vid fara för liv ring 112 Ring 112 och begär Giftinformation.  

 
2 Farliga egenskaper 
 
2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 

Klassificering enligt REACH 1999/45/EG och 76/548/EWG är inte nödvändigt/applicerbart då artikeln definieras som en 
produkt enligt REACH-förordningen och omfattas då inte av klassificeringsreglerna 1999/45/EG (beredningsriktlinjer) 
respektive förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Om reglerna trots allt appliceras, kommer ändå inte artikeln att 
klassificeras som hälsoskadlig. 

 
2.2 Märkningsuppgifter 

Klassificering enligt REACH 1999/45/EG och 76/548/EWG är inte nödvändigt/applicerbart då artikeln definieras som en 
produkt enligt REACH-förordningen och omfattas då inte av klassificeringsreglerna 1999/45/EG (beredningsriktlinjer) 
respektive förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Om reglerna trots allt appliceras, kommer ändå inte artikeln att 
klassificeras som hälsoskadlig. 
 

2.3 Andra faror 
Möjliga skadlig fysikalisk/kemisk verkan: Grundmaterialet är lätt brännbart. Upprätta 
brandskyddsåtgärder. Beakta avsnitt 5 och 10.  
Möjlig skadlig påverkan på människa och möjliga symptom: Beaktta avsnitt 4.2 och 11.  
Möjlig skadlig påverkan på miljö: inga kända. 
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3 Sammansättning/information om beståndsdelar 
 
3.1 Ämnen 

Pappersförpackningsmaterial innehållande flyktiga korrosionsinhibitorinnehållande .  
 
3.2  Blandningar 

Artikeln innehåller inte några farliga ämnen i koncentrationer över gränsvärden, som skulle 
klassificera produkten som en farlig produkt enligt EG-direktiv 67/548/EWG inkl. 29:e tillägget) 
och 1999/45/EC. 
 

Refererar till teoretisk användningen av klassificerings- och märkningsregler för produkter. Produkter omfattas trots allt 
generellt sett ändå inte dessa regler. 

 
3.3 Information enligt Artikel 33 i (EG) Nr. 1907/2 006 (REACH)-förordningen 

Inga så kallade särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen), vilka omnämns i “Kandidatförteckningen 
över ämnen med särskilt farliga egenskaper” eller av ECHA i bilaga XIV REACH, används i den 
nuvarande blandningen/beredningen avsiktligt eller medvetet. Likafullt baseras Zerusts nivå av 
kännedom på de uppgifter som lämnats från leverantörer att inga av de här ämnena tillsätts.  
(Kandidatförteckningen senast uppdaterad: 18-06-2012) 
 

Zerust som nedströmsanvändare kan endast vidarebefordra information som gjorts tillgänglig från våra leverantörer. 
Zerust genomför inte test på ABRIGO® VCI-papper om ämnen på kandidatförteckningen finns närvarande i pappret. 
Således, kan Zerust inte exkludera att spår av de här ämnena förekommer som orenheter, kommande från råmaterial, 
vilket då innebär att de eventuellt kan återfinnas i våra VCI-produkter, men en koncentration över 0,1% är uteslutet.  
 

4  Åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 
4.1.1 Allmän information 

Vid hälsoproblem och om tillämpligt efter första-hjälpen-åtgärder sök medicinsk rådgivning. Visa 
om möjligt säkerhetsdatabladet. Avlägsna påverkade personer från faroområdet och ta av 
kontaminerade kläder snarast möjligt. Kom ihåg att skydda dig själv! Täck öppna sår sterilt. 
Lugna skadade person och skydda från nedkylning. Vid andnöd ombesörj frisk luft/inandning av 
syrgas. Vid medvetslöshet men stabil andning, placera personen i stabilt sidoläge. Vid 
andningsuppehåll utför mun-till-mun-metoden, håll luftvägarna fria. 

 
4.1.2 Vid inandning 

Vid kraftig inandning av ånga från pappret (i små stängda utrymmen): tillför frisk luft.. 
 
4.1.3 Vid hudkontakt  

Vid kontakt med produkten och vid arbetsslut och raster, tvätta händerna.  
Produkten är inte klassificerad som hudirriterande. 
 

4.1.4 Vid ögonkontakt 
Inte applicerbart för VCI-papper. 
 

4.1.5 Vid förtäring 
Om den drabbade är vid medvetande: spola ur munnen med vatten, och spotta ur vätskan, 
därefter dricks rickligt med vatten.  
Häll aldrig något i munnen på en medvetslös person! 
 

4.1.6 Egenskydd – personligt skydd av första hjälpe n-utförare  
Beakta personligt skydd! 
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4.1.7 Råd till läkare 

Se avsnitt 4.2 
 
 

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördröjda 
Akuta symptom: okänt för produkten  
Kroniska symptom: okänt för produkten 
Faror: okänt för produkten 
 

4.3 Angivande av omedelbar behandling och särskild behandling som eventuellt 
krävs 
Allmänt: Första-hjälpen, dekontaminering, symptomatisk behandling 

 
5  Brandbekämpningsåtgärder 
 
5.1 Släckmedel 

Lämpliga släckmedel: Skum, koldioxid (CO2), vatten (spraydimma) 
Olämpliga släckmedel: Högtrycksvattenspruta 
Ytterligare råd: Anpassa alltid valt släckmedel beroende på förutsättningar i omgivningen. 
Vidtag försiktighet vid släckning med CO2-släckare: Kvävningsrisk! – beakta särskilda 
hanhavanderegler; Ingen kylande effekt under släckningsprocessen – risk för återantändning; 
spridning är begränsad på grund av snabb evaporering utomhus och öppna utrymmen.  

 

5.2  Särskilda faror som ämnet eller blandningen ka n medföra  
Farliga gaser vid förbränning: kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2), kväveoxider (NOX) 
 Övriga faror: Vid syrefattig brand kan eventuellt spårmängder av cyanväteämnen bildas. 

  
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 

Anpassa skyddsutrustning beroende av brandens omfattning. Stanna inte i faroområde utan 
oberoende lufttillförsel och bär full skyddsutrustning om nödvändigt. Undvik hudkontakt genom 
att använda skyddskläder och håll säkerhetsavstånd. Bekämpa bildad ånga med vatten. Undvik 
okontrollerade utsläpp till grundvatten, ytvatten, eller jordmån. Kontaminerat släckvatten 
behöver tas om hand och avlägsnas enligt gällande föreskrifter. Låt ej kontaminerat släckvatten 
rinna ut i avlopp. Slutna behållare, som är nära brandkällan, måste kylas med vatten. 
   

6 Åtgärder vid oavsiktligt spill 
 
6.1  Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning oc h åtgärder vid nödsitutationer 
 
6.1.1 För annan personal än räddningspersonal 

Skyddsutrustning: För skyddsutrustning (se avsnitt 8) Använd lämplig skyddsutrustning för 
undvika kontamination till hud, ögon och personliga kläder. 
Allmän nödfallsplan: Avlägsna antändningskällor! (undvik öppen eld; elektrostatisk 
uppladdning); Ombesörj god ventilation, undvik dammbildning. Utrym området och varna 
personer runt omkring. Fortskrid enligt avsnitt 6.3 
 

6.1.2 För räddningspersonal 
Personlig Skyddsutrustning: Ingen tillgänglig data gällande speciell skyddsutrustning. Se 6.1.1. 
 

6.2 Miljöskyddsåtgärder  
Produkten är klassificerad som skadlig för vattendrag. Undvik okontrollerade utsläpp till miljön 
(vattendrag, dagvattennät, avloppsvattennät). Vid stora utsläpp meddela berörda myndigheter. 

 
6.3 Metoder och material för inneslutning och saner ing  
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6.3.1 Invallning/tätning 
Inget speciellt förfarande 

 
6.3.2 Lämpliga saneringsmetoder 

Inget speciellt förfarande. Skaffa undan spilld produkt. Efterrengör. Vädra utrymmen. 
 

6.3.3 Andra upplysningar 
Beakta allmänna hygienregler vid arbete med kemikalier (se också 7.1.2); Informera 
räddningspersonal om farliga egenskaper hos produkten (brännbar produkt). Avsnitt 8 
(personlig skyddsutrustning) och 13 (Avfallshantering) 
 

6.4 Hänvisning till andra avsnitt  
Avsnitt 7 (speciellt: brandskyddsåtgärder), 8 (personligt skydd) och 13 (avfallshantering) vid  
åtgärd angående oavsiktligt spill.  

 
6.5 Ytterligare information 

Artikeln är brännbar. Hålles avskilt får antändnings- och värmekällor och öppen eld.  Följ 
allmänna regler för brandskyddsförebyggande åtgärder hos företag. 

 
7  Hantering och lagring 
 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
 
7.1.1 Skyddsåtgärder 

Brandskydd: Följ allmänna regler för förebyggande brandsskydd. Skydda produkt från 
oxiderande material och antändningskällor. Rök inte nära produkten. Beakta samlagringsråd 
Avsnitt 7.2.4). 
Skydd för bildande av ånga, aerosoler eller damm: Vanligtvis bildas inte damm- eller aerosoler. 
Ombesörj god ventilation på arbetsplatsen. Lagra endast den mängd av produkten som är 
nödvändigt för att arbetet skall kunna fortgå.  
Miljöskydd: Inga speciella åtgärder. Undvik kontamination av omgivande miljön.  
 

7.1.2 Allmänna hygieniska råd på arbetsplatsen 
Håll ordning och rent på arbetsområdet. Undvik förtäring, inandning och ögon- och hudkontakt 
av produkten. Ät och drick inte på eller använd tobaksprodukter på arbetsplatsen. Tvätta 
händerna efter arbetets slut och före raster.  

 
7.2 Förhållanden för säkerhantering, inklusive even tuell oförenlighet 
 
7.2.1 Tekniska åtgärder och lagringsförhållande 

Förvara produkten i tätt slutna förpackningar. Skydda produkten från frost, värme och direkt 
solljus. Förvara produkten i originalförpackning och normalt klimat. Skydda från smuts och 
direktkontakt med vatten för att förhindra minskning av korrosionsskyddsverkan.  

 

Följ allmänna riktlinjer vad det gäller säker lagring (stapla säkert, tillräcklig ventilation, säker hantering vid 
transportering) 
 

Lagertemperatur: 10 till 30°C  Max lagerningstid: 2 år 
Relativ luftfuktighet: < 50% (i slutna förpackningar) 
 

7.2.2 Förpackningsmaterial 
Använd originalförpackningen. 
 

7.2.3 Krav på lagerutrymmen och behållare 
Gör lagerutrymmen tillgängliga endast för, för ändamålet kompentent personal.  
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7.3 Specifik slutanvändning 
Förpackningsmaterial; korrosionsskyddsmaterial 

 
8 Begränsning av exponeringen/personligt skydd 
 
8.1 Kontrollparametrar 
 
8.1.1 Nivågränsvärden 

I Zerust VCI-material används inga ämnen som kräver övervakning enligt gällande 
nivågränsvärden. 
 

8.1.2 Biologiska gränsvärden 
I Zerust VCI-material används inga ämnen som kräver övervakning enligt gällande 
nivågränsvärden. 
 

8.1.3 DNEL / PNEC – värden 
Ingen data tillgänglig. 

 
8.2 Begränsning av exponeringen 
 
8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder 

Inga särskilda tekniska kontrollåtgärder rekommenderas 
 
8.2.2 Personlig skyddsutrustning 

 

 Ögon-/ansiktsskydd: Inga speciella rekommendationer. Efter hantering av pappret undvik att 
peta med fingrar i ögonen. 

 Hudskydd. Handskydd: Skyddshandske rekommenderas (EN374). Kroppsskydd: Bär 
arbestskläder. Övriga skyddsåtgärder: förebyggande hudskydd rekommenderas. Tvätta 
händerna efter arbetets slut och före raster.  

 Andningsskydd: Inte nödvändigt vid tillräcklig ventilation.  
 Termiska faror: Inga kända. 
 
8.2.3 Begränsning och övervakning av miljöexponerin g 

Förhindra kontamination av yt- och grundvatten 
 
9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 
 
9.1  Information om grundläggande fysikaliska och k emiska egenskaper 

9.1.1 Utseende 
 Form: Fast (papper)   Färg: brun eller vit  
 Lukt: Produktspecifik (papper)  Lukttröskel: inga data 
 
9.1.2 Säkerhetsrelaterad basdata 

Storhet  Värde Metod  Anmärkning  
pH-värde (25 °C) 6,8 – 8,0 DIN 53785 Eluat 
Smältpunkt/ -område (°C) Inte bestämt   
Fryspunkt (°C) Inte bestämt   

Flampunkt (°C) Inte bestämt  Inga lättandliga 
komponenter 

Självantändningstemperatur > 350°C   
Ångtryck(20 °C) < 0,1 Pa  Gäller ingående ämnen 
Ångdensitet Inte bestämt   
Förångningshastighet Inte bestämt   
Densitet (g/cm3) Inte bestämt  Liknade råpapper 
Bulkdensitet (g/cm³) Utgår   



Säkerhetsinformation för produkter 
Utformning för säkerhetsdatablad enligt 1907/2006/E G (REACH) 
 

Handelsnamn Zerust® VCI Papper ABRIGO®   A 

Version: 1.0 / Svensk Utfärdat: 2014-05-22     Omarbetat:                                               Sida: 6 av 8 
 

 
Löslighet Inte bestämt  Endast vissa 

komponenter 
Löslighet i vatten( 20 °C in g/l) Individuellt  Komponentberoende 
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten Utgår   
Viskositet, dynamisk (mPa s/20 °C) Utgår   

Dammexplosionsfara Utgår  
Inga explosiva 
komponenter 

Undre brännbarhetsgräns Utgår   
 
 
 
9.2  Annan information 
 Nedbrytningstemperatur: > 230 °C 
 Ytterligare fysikaliska-kemiska data förmedlas ej. 
 
10  Stabilitet och reaktivitet 
 
10.1 Reaktivitet 

Inga särskilda uppgifter. 
 
10.2 Kemisk stabilitet 

Produkten är stabil vid normala användnings- och lagringsförhållanden.  
  

10.3 Risker för farliga reaktioner 
Produkt är lätt brännbar och kan bidra till snabb utbredning avbränder.  
 

10.4 Förhållanden som skall undvikas 
För att förhindra termisk nedbrytning värm ej produkten över 50°C, VCI-ämnen avges. Undvik 
kontakt med syror och surgörande samt oxiderande material.  
 

10.5 Oförenliga material 
Oxiderande material. 
 

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Genom termisk nedbrytning bildas toxisk ånga från såväl nitrösa gaser som kolväten (CO2 och 
CO). 

 
11  Toxikologisk information 
 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna 

Det finns inga testdata för produkten. 
 
12 Ekologisk information 
 
12.1 Toxicitet 

Det finns inga testdata för produkten. 
 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet 
Inga data för produkten.  

 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 

Inte tillämpligt. 
 

12.4 Rörlighet i jord 
Inte tillämpligt. 
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12.5 Resultat av PBT och vPvB-bedömningen 
Inga tillgängliga data. 
 

12.6 Andra skadliga effekter 
Ej känt. 
 

13  Avfallshantering 
 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
 
13.1.1 Avfallshantering utav produkt och dess förpackning  

Avfallshanteringsrekommendationer: Sortera som pappersmaterial 
EAK/AVV-avfallskod: 15 01 01 – Papp- och pappersförpackningar 
Produktförpackning: Sorteras som pappersmaterial. 

 
14  Transportinformation 

 
14.1 UN-Nummer 

Ej klassificerat som farligt gods enligt gällande transportföreskrifter. 
 
14.2 Officiell transportbenämning 

Inga tillgängliga uppgifter. 
 

14.3 Faroklass för transport 
Ej tillämpligt. 

 
14.4 Särskilda förssiktighetsåtgärder för användare n 

Inga tillgängliga data. 
 
14.5 Miljöfaror 

Inga tillgängliga data. 
 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder  

Inga. 
 

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/ 78 och IBC-koden  
Utgår. Ej applicerbart. 
 

15  Gällande föreskrifter 
 

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller bland ningen när det gäller säkerhet, 
hälsa och miljö 
 

15.1.1 EU-förordningar 
Användningsbegränsning: 
Inga ingående komponenter återfinns i bilaga XIV i REACH-förordningen (1907/2006) 
REACH bilaga XIV: Begränsningslista för ämnen som kräver registrering, senast ändrar genom 348/2013/EG 
Inga ingående komponenter återfinns i bilaga XVII i REACH-förordningen  
REACH bilaga XVII: Begränsningslista för ämnen som kräver registrering, senast ändrar genom 848/2012/EG 
Andra EU-föreskrifter: 
Föreskrift (EG) 850/2004 gällande persistenta organiska skadoämnen: inga av de ingående 
komponenter listas i bilagan. 
Förordning senast ändrad 26/03-12 
Förordning (EG) 2037/2000 gällande ämnen som bryter ner ozonskiktet : inga av de ingående 
komponenter listas i bilagan 
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Förordning senast ändrad 29/6-00 

 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 

Utgår. (Produkt) 
 
16  Annan information 
 
16.1 Information om ändrade avsnitt 

Inga (första versionen) 
 

16.2 Förkortningar 
GHS Förordning (EG) 1272/2007; CLP-förordning för klassificering, märkning och 

förpackning av ämnen och blandningar 
VCI Volatile Corrosion Inhibitor (flyktig korrosionsinhibitor) 
REACH Förordning (EU) 1907/2006 för registrering, utvärdering, godkännande och 

begränsning av kemikalier 
SDB Säkerhetsdatablad 

 
16.3 Viktiga literaturuppgifter och datakällor 

Uppgifterna stödjer sig på information (huvudsakligen SDB) från leverantörer av ingående ingridienser. 

 European Chemicals Agency: http://reach.jrc.it 
 Bundesverband der Deutschen Industrie e.V.: http://www.bdi-online.de/ (SDB Vorlage) 
 RL 67/548 EWG (Ämnesriktlinjer) 
 RL 1999/45/EG (beredningsriktlinjer); 
 EG 1907/2006 (REACH), bilaga II och 453/2010/EG bilaga I (krav gällande SDB) 
 EG 1272/2008 (CLP) 

 
16.4 Klassificering av blandningar och använda utvä rderingsmetoder enligt 

förordning (EG) Nr. 1207/2008 (CLP) 
Ej tillämpligt.  
 

16.5 Ordalydelse av R-fraser, faroangivelser, skydd sfraser och skyddsangivelser 
Utgår. 

 
16.6 Råd om lämplig utbildning för anställda  

Genomförande av arbetsskyddsutbildning innan påbörjat arbete samt minst en gång per år. 
Utbildningen hålls för berörda medarbetare. 

 
16.7 Övriga anmärkningar 

Uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet grundar sig på den kunskap som finns i nuläget. 
Informationen skall ge er hållpunkter för säker hantering av i det här säkerhetsdatabladet 
nämnda produkt vid lagring, användande, transport och avfallshantering. Uppgifterna är inte 
överförbara till andra produkter. Om produkten som nämns i det här säkerhetsdatabladet 
förändras, blandas eller bearbetas, kan inte uppgifterna i det här säkerhetsdatabladet inte anses 
gälla för det nya materialet.  


