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1---     Uppgifter om saluförandef öretag 

Handelsnamn BlocCade™ 

Produktägare HortiPro BV 

Adress Jagerserf 49 

Ort 3851 SM ERMELO 

Telefon +31 341 268 639 

URL www.hortipro.com 

E--mail info@hortipro.com 

Distributör Sverige Bröderna Berner Handelsaktiebolag, Hemsögatan 10B, 211 24 Malmö 

Tel: +46 680 68 40,  e-mail: info@gullviks.se 

 
2---     Sammansättning och information om innehåll 

Sammansättning Lätt täckande plantsårsbeläggning baserad på en Acrylatlösning.  

Farliga råvaror 

Inga 

Namn 

- 

Halt 

- 

CAS nr. 

- 
Symbol 

- 

R---fraser 

- 

MAC--- värde 

- 

 
3---     Risker 

  
 
4---     Första hjälpen-åtgärder vid kontakt 

Andning I händelse av andningsproblem, ta personen i frisk luft och kontakta läkare vid behov. 

Ögon Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med vatten och uppsök läkare vid behov. 

Hud Tvätta med tvål och vatten.  

Förtäring Skölj munnen och ge rikligt med vatten att dricka. Framkalla inte kräkning. 

 
5---     Brandbekämpningsåtgärder 

Lämpliga 
släckmedel  

Skum, CO2, sand, vatten, pulver 

Olämpliga 
släckmedel  

Inte tillämpligt 

Särskilt skydd I händelse av brand kan skadliga gaser/ångor avges och lämplig andningsutrustning måste användas. 
 

 6---     Åtgärder i händelse av oavsiktligt utsläpp av ämnet eller preparatet 

Åtgärder  Inga särskilda åtgärder krävs. Håll stora mängder borta från avlopp, vatten och jord. 

Rengöring  Samla upp så mycket som möjligt (mekaniskt) av produkten. Använd absorptionsmedel.  

Skölj ytorna noggrant med vatten. 
 

 7---     Hantering och förvaring 

7.1 Hantering Ät, drick och rök inte i de områden där produkten används. Tvätta händerna noggrant för raster och 
efter avslutad arbete. Produkten är inte brännbar. 

7.2 Förvaring Sval men frostfri lagring och transport. 
 

 8-    Begränsning av exponering/personligt skydd  

8.1 Åtgärder på 
arbetsplatsen 

Sörj för tillräcklig ventilation. 

8.2  Personligt skydd 

Andningsskydd 

Handskydd 

ögonskydd 

hud och kropp 

inte tillämpligt  
täta handskar 

skyddsglasögon 

kroppsskyddande kläder 
 

 

Fysiska/kemiska risker -inga 

Hälsorisker  -inga 

Miljörisker -inga 
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9---     Fysiska och kemiska egenskaper 

Utseende Trögflytande vätska 

Färg Ljusbrun täckande 

Lukt Neutral 

Densitet 850 kg/ m3 

Explosionsgräns 1300 

Temperaturgränser (°C) inte tillämpligt  
Upplösning i vatten (g/l) Blandbar i alla förhållanden 

  
10---  Stabiliteit en reactiviteit 

Stabilitet Produkten är kemiskt stabil 

Att undvika - 
Farliga nerbrytningsprodukter - 

  
11---  Toxikologisk information 

  
 

12---  Ekologisk information 

  
 

13---  Instruktioner för bortskaffning 

Kassera torkat avfall och Töm emballage enligt lokala föreskrifter. 
 
14---  Transportinformation  

Produkten omfattas inte av särskilda transportkrav. 
 

15---  Information som krävs enligt lag  

Symbol Ingen 

R-fraser Ingen 

S-fraser Ingen 

VOS- kategori Vattenburen matt beläggning för sårtäckning kategori A/a WG (Vlg direktiv 2004- 42- EG) 

VOS- gränsvärde 30 g/ g/l tr (den 1 januari 2010) 

VOS- halt < 0,5 g/l 

 

 
16- Övrig information   

Informationen är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet och gäller för produkten som tillhandahålls av oss. För 

information om kvalitet och produktegenskaper, se relevant dokumentation. HortiPro BV tillhandahåller denna. information 

utan garanti och påtar sig inget som helst ansvar för eventuella skador som kan uppstå vid användning av denna information. 

 

   

Vid normal användning och med beaktande av vad som nämns i punkt 8 finns det inga kända faror. 

Låt den inte hamna i ytvatten eller jord. Inga specifika faror för miljön är kända vid normal användning. 


