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1.      Namnet på produkten och företaget 
        
Produktnamn   GLYKOL 
Produktyp   Kylmedel 
Användningsområde  Kylsystem i fordon 
Leverantör   PLS PRODUKTER AB, Fjärrvärmevägen 2, SE- 541 65  SKÖVDE 

   Tel: 0046-500-468850 
   Internet: www.pls.nu 
   Kontaktperson: Anders Larsson 

Telefon vid 
nödsituation   112 Giftinformationscentralen 
Datum     2010-11-25 
 

2.     Farliga egenskaper                                                                                          
     

Klassificering   HÄLSOSKADLIG      
 
Hälsofarliga egenskaper Farligt vid förtäring 
Miljöfarliga egenskaper Produkten är inte bedömd som miljöfarlig.  
Brand- och explosionsrisk Produkten är ej brandfarlig, men kan avge brännbara ångor som kan 

bilda explosiv blandning med luft.  
   

 3.      Sammansättning/information om beståndsdelar 
           

CAS-NR EG-nr  ÄMNE   VIKT% R-FRASER FAROSYMBOL 
107-21-1 203-473-3 Etylenglykol  100  R 22  Xn 
   
Farokoder T= giftig; C= frätande; Xn= hälsoskadlig; Xi= Irriterande; O= oxiderande; F= 
Brandfarlig; N= Miljöfarlig 
Förteckning över riskfraser se punkt 16.                
     

 4. Första hjälpen 
 
Allmän information Den största risken med etylenglykol är förtäring av produkten. Förtäring av 

större kvantitet kan leda till omtöckning, yrsel, illamående, buksmärtor, 
muskelsvaghet och medvetslöshet. 

Förtäring Kontakta sjukhus/läkare omedelbart om större mängder förtärts. Försök att 
framkalla kräkning om det är långt till sjukhus.  

Inandning  Frisk luft och vila. 
Ögonkontakt Skölj genast med vatten i minst 5 min. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta 

sjukvård vid kvarstående besvär. 
Hudkontakt  Tvätta med tvål och vatten. Tag av nedstänkta kläder. 
 
 
 
 

5. Åtgärder vid brand 
  
 
Allmän information  Kan avge brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med 

luft. 
Släckmedel  Filmbildande skum, koldioxid eller pulver.  
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Brand- explosionsrisk Ej brandfarlig, men brännbar. Ångorna kan ge explosiv blandning 
med luft.  

Övrigt   Behållare i närheten av brand flyttas eller kyls med vatten.  
  

 6. Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp 
  

Personliga skyddsåtgärder Undvik hudkontakt vid sanering av spill eller oavsiktligt utsläpp, se 
personlig skyddsutrustning pkt 8. 

Miljöskyddsåtgärder Förhindra utsläpp i avlopp genom att valla in med inert absorberande 
material, t.ex. sand, jord eller annat lämpligt material. 

Saneringsmetoder Mindre mängder torkas upp med mjukpapper. Större kvantiteter 
uppsamlas med inert absorberande material för destruktion. 

 

7. Hantering och lagring         
   

Hantering Vid hantering enligt rekommendationer, gäller inga speciella 
restriktioner. Används produkten i större mängder och mot alla 
hanteringsanvisningar, rekommenderas en god allmänventilation. 

 
Lagring  Lagra produkten i originalförpackningen och håll denna stängd. 

Förvaras oåtkomlig för barn. 
 

8. Begränsning av exponering/personliga skyddsåtgärder 
 

Hyg. gränsvärde för exponering enligt AFS 2005:17  
  Etylenglykol 
Nivågränsvärde (NGV)    25 mg/m

3
 

Korttidsvärde (KTV)  
 

50 mg/m
3
 

 
 
Andningsskydd Vid normal hantering krävs ingen andningsmask. Vid risk för högre 

exponering och då större kvantiteter hanteras vid bristfällig 
ventilation, rekommenderas ansiktsmask med gasfilter typ A. 

 
Ögonskydd   Vid risk för stänk ska skyddsglasögon användas. 
 
Skyddshandskar  Använd alltid skyddshandskar bestående av butylgummi, nitrilgummi, 

4H, neopren eller PVC vid risk för stänk eller direktkontakt med 
produkten. För ytterligare information om handskval, se standard SS-
EN 374. 

  
  
 
 

 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 
  
Utseende   Vätska  
Lukt     Svag karakteristisk doft 

Kokpunkt (
0
C)   196- 199   

Ångtryck (kPa)   0,007 
pH:     6- 7,5 

Densitet (g/cm
3
)  1,12 
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Löslig i vatten   Löslig  
Explosionsgränser (%) 3,0- 15,3 
  

10.     Stabilitet och reaktivitet 
 

Stabilitet Stabil vid normal hantering. Undvik upphettning av behållare 
innehållande produkten. Kontakt med starka oxidationsmedel ska 
undvikas. Reagerar med rykande svavelsyra och perklorsyra under 
kraftig värmeutveckling. 

 
Sönderdelningsprodukter Inga kända 
 

11.     Toxikologisk information 
  
Utifrån produktinnehåll kan följande slutsatser anges om hälsofarliga egenskaper:  
 
Inandning Produkten kan vid större exponering förorsaka t.ex. trötthet, huvudvärk, yrsel och 

illamående. Produkten har lågt ångtryck, vilket minskar risken för besvär. 
Förtäring Kan ge illamående, buksmärtor, muskelsvaghet. Risk finns för njurskador och 

leverskador vid kraftig förtäring. Dödlig dos vid förtäring, ca g/kg kroppsvikt. Tidig 
behandling med etanol kan häva toxiska effekter av etylenglykol som metabolisk 
acidios och njurskada. 

Hudkontakt Kan avfetta huden och ge hudsprickor vid långvarig och upprepad kontakt ge irritation. 
Risk för hudresorption.  

Ögonkontakt Ger irritation i ögonen vid kontakt.. 
 
För enskilda ämnen i produkten finns följande data: 
 
Förgiftning vid förtäring  
Ämne    LD50 Oralt råtta (mg/kg kroppsvikt) 
Etylenglykol    6000 
    

12. Ekotoxikologisk information 
 

För ingående ämnen finns följande ekotoxikologiska data: 
Etylenglykol 
Nedbrytbarhet: Ämnet är biologiskt lättnedbrytbar enl. OECD 301 D. Bryts ner relativt snabbt av 
naturligt förekommande mikroorganismer. 
Ackumulerbarhet: 
  Log Pow: - 1,36 
  BCF:   < 10   
   
Sammanfattning Sannolikt lätt nedbrytbar. Produkten är bedömd och klassificerad som ”ej 

miljöfarlig”. 
 

13. Avfallshantering 
 

Avfallsrester klassas som farligt avfall och ska omhändertas av godkänd avfallsentreprenör enligt 
lokala föreskrifter. Avfallsförordningen SFS 2001: 1063 gäller. 
PLS Produkter är anslutna till Repa registret. 
 

14. Transportinformation 
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RID/RID-S, ADR/ADR-S (bil- tåg): Ej klassad som farligt gods 
   

15. Gällande bestämmelser 
  
Produkten är bedömd, klassificerad och märkt enligt KIFS 2005:7. 
 
Hälso- och miljöfara 
Faroklass  Xn 
Farobeteckning  Hälsoskadlig 
Farosymbol  Andreaskors  
   
 
       Hälsoskadlig 
 
Riskfraser  R 22 Farligt vid förtäring 
 
Skyddsfraser  S (2):   Förvaras oåtkomligt för barn 
    S 24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen 

S 46: Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller 
etiketten. 

 
Brand- och explosionsfara 
 
Faroklass  Ej brand- eller explosionsfarlig vara. 
  
 

Kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts av produkten. 
    

16. Övrig information 
 

Förteckning över R- fraser för ämnen under punkt 2: 
R 22  Farligt vid förtäring  
 
Informationen är utformad i enlighet med EG förordning EU 1907/2006. 
 

Reviderad: 2010-11-25  Viktiga förändringar i sektion 15,16. 
Ersätter: 2009-02-26 
 

 


