
SÄKERHETSDATABLAD

Produktnamn

Bona Polish för laminat och klinker

:

Produktbeteckning

Närmare upplysningar 
om den som 
tillhandahåller 
säkerhetsdatablad

e-mailadress till den 
person som är ansvarig 
för detta 
säkerhetsdatablad

: Environment@bona.com

Produktbeskrivning : Produkt för  underhåll av golv

Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Nationell kontakt

Telefonnummer för nödsituationer

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

Bona AB
Box 210 74
SE-200 21 MALMÖ
SWEDEN
Tel. +46-(0)40-38 55 00

:

:

Bona Stone, Tile & Laminate Polish 

Sverige

Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 
1907/2006.

Nationellt rådgivande organ/Giftinformationscentralen

:Telefonnummer

Leverantör

Telefonnummer :

Öppettider :

+46 (0)40 385500

Ring 112 och begär Giftinformation

8:00 - 16:00

Produktnamn : Bona Polish för laminat och klinker

Farliga egenskaper
Klassificering av ämnet 
eller blandningen

Märkningsuppgifter Inget signalord.

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med 
ändringar.

Andra faror som inte 
orsakar klassificering

: Inte känd.

Skyddsangivelser

Kompletterande 
märkningselement

: Ej tillämpbart.
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Bona Polish för laminat och klinker

Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Sammansättning/information om beståndsdelar

Såvitt leverantören vet finns det inga beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som 
farliga för hälsa eller miljö och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Ring en läkare om du mår illa. Ha förpackningen 
eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Skölj försiktigt med vatten i flera 
minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Ej tillämpbart.

Ej tillämpbart.

Åtgärder vid första hjälpen

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.
Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Hudkontakt

Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Förtäring

Inandning

Kontakt med ögonen

:

:

:

:

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Brandbekämpningsåtgärder

Rekommenderas: alkoholresistent skum, CO₂, pulver, finfördelad 
vattenstråle/dimma.

Farliga termiska 
sönderdelningsprodukter

Släckmedel

:

Lämpliga släckmedel

Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen: koloxid, koldioxid,
rök, kväveoxider.

:

Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Undvik inandning av ånga och dimma.

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.Miljöskyddsåtgärder

Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än 
räddningspersonal

:

:

Hantering och lagring

Undvik kontakt med ögonen. Undvik inandning av ånga, sprutdimma eller dimma.
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Håll behållare stängd. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i 
upprätt läge för att förhindra läckage.

Förhållanden för säker 
lagring, inklusive eventuell 
oförenlighet

Skyddsåtgärder för säker 
hantering

:

:

Begränsning av exponeringen/personligt skydd

:Vid långvarig eller upprepad hantering använd följande typ av handskar:

Rekommenderad: nitrilgummi

HandskyddBegränsning av 
exponeringen
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Bona Polish för laminat och klinker

Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd

Relativ densitet

Löslighet

Vätska.

1,01

Lättlöslig i följande ämnen: kallt vatten och varmt vatten.

Ej tillgängligt.Lukt

PH-värde

Vit.Färg

8

:

:

:

:

:

:

Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Stabilitet och reaktivitet

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden.Kemisk stabilitet :

Reaktivitet : Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

Toxikologisk information
Information om de toxikologiska effekterna

Detta ämne har inte klassificerats som farligt enligt förordning (EG) 1272/2008 med ändringar.
Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Ekologisk information

Blandningen har bedömts enligt sammanräkningsmetoden i CLP-förordning (EG) nr 1272/2008 och är inte 
klassificerad som miljöfarlig.
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Toxicitet

Avfallshantering

:

:Produkt

Förpackning

Speciella 
försiktighetsåtgärder

:

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt.  Förpackningsavfall 
skall återvinnas.  Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är 
möjlig.

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Bortskaffas enligt alla federala, statliga och 
lokalt tillämpbara bestämmelser.

Inte känd.

Transportinformation

Produkten är inte klassificerat enligt internationella transportbestämelser, (ADR/RID, IMDG, ICAO/IATA).

Gällande föreskrifter
Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

:

Bilaga XIV - Förteckning över ämnen 
för vilka tillstånd krävs

Ämnen som inger mycket stora 
betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.
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Bona Polish för laminat och klinker

Detta säkerhetsdatablad är berett frivilligt: det krävs inte enligt artikel 31 i förordning (EG) nr 1907/2006.

Gällande föreskrifter

VOC för bruksfärding 
blandning

: Ej tillämpbart.

Övriga EU-föreskrifter

Ej tillämpbart.Bilaga XVII - Begränsningar av 
tillverkning, utsläppande på 
marknaden och användning av vissa 
farliga ämnen, blandningar och varor

:

Meddelande till läsaren

1.01

2018-07-24.Utskriftsdatum

Utgivningsdatum/
Revisionsdatum

Version

Datum för tidigare utgåva

:

:

:

:

2018-07-23

2018-03-15

P514   -0

Annan information

Informationen på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper och gällande lagstiftning.
Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen 
garanti för produktegenskaperna. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 
1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att 
följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen i detta säkerhetsdatablad undantar inte användaren något 
ansvar för att göra en egen bedömning av risker vid hantering som krävs i annan hälso-och säkerhetslagstiftning.
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