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1. Namnet på produkten och företaget  

 
1.1 Produktbeteckning 
Produktnamn: Lucas Assembly Lube 
Utseende:  Svagt brun vätska  
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av produkten 
Användning:  Monteringsolja 

 
1.3 Upplysning om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet: 
Företagets namn: Knobby Shop AB,  
Företagets adress: Transportgatan 12, 262 71 Ängelholm 
Telefon:   +46 (0)431-144 11 
Fax:    +46 (0)431-101 42 
E-mail:   www.knobby.se 
 
 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer 
 
Knobby Shop AB 
Thomas Ahlström +46 (0)431-144 11  
CEO 

 

2.  Farliga egenskaper 

 
2.1 Klassificering av blandningen (enligt KIFS 2005:7) 
  
Hälsorisker 
 
Denna produkt är inte klassificerad som hälsofarlig. 
Långvarig eller upprepad hudkontakt utan ordentlig rengöring kan täppa till porerna i 
huden, vilket kan medföra besvär som akne. Ögonkontakt ger irritation. 
 
Miljörisker 
 
Ej klassad som miljöfarlig 
 
  
2.2 Märkningsuppgifter  
 
Farosymol(er) 
 Inga 
 

http://www.knobby.se/
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 2.3 Andra faror   
 
Inga 
 

 

3. Sammansättning – information om beståndsdelar  

Komponent CAS nr EG nr Vikts-%  
Klassificering enl 
direktiv 67/548/EEG 

Klassificering enligt EG 
1272/2008 

 
Ej märkningspliktiga 
ämnen 
 

   
100 

 
- 

 
- 

  

 

 

4. Åtgärder vid första hjälpen  

 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
 

Inandning: Vid inandning av ångor vid t ex överhettning eller förbränning, 
frisk luft och vila. Vid besvär kontakta läkare. 
 

Hudkontakt: Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten. 
Vid kontakt med varm produkt, kyl huden med vatten. 
 

Ögonkontakt:  
 
 
Förtäring:  

Skölj omedelbart ögonen med vatten. Vid kvarstående besvär 
kontakta läkare. 
 
Om förtäring skett, framkalla inte kräkning. Kontakta läkare. Visa 
detta skyddsblad. 

  
 
 
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Förtäring kan leda till illamående, kräkning och/eller diarré.  
 
 

5. Brandbekämpningsåtgärder 

 

5.1 Släckmedel 
Använd kolsyra, pulver, skum eller vattendimma. Använd inte vatten i samlad stråle. 
 

5.2 Särskilda faror som blandningen kan medföra 
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Produkten är brännbar och kan avge giftiga gaser som koloxider och kolväten vid brand. 
 
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Vid behov, använd tryckluftsmask vid brandbekämpning. 
 
 
 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp  

 
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
Använd skyddskläder och skyddshandskar som är lämpliga för arbetet. Undvik kontakt 
med hud och ögon. 
Spill medför halka. Undvik olyckor genom att genast sanera. 
 
6.2 Miljöskyddsåtgärder  
Förhindra utsläpp i avloppssystem, diken eller vattendrag. Valla in vätskan med sand, 
jord eller annat lämpligt material. 
Sug upp spill med en absorbent. 
 
6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering 
Placera spillet i lämplig behållare för avfallshantering. 
 
6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
Personlig skyddsutrustning se även sektion 8, metoder för avfallshantering, se sektion 
13. 
 
 
 

7. Hantering och lagring  

 
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering 
Undvik långvarig eller upprepad kontakt med huden. 
Undvik kontakt med ögonen. 
 
 
7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Förpackningen förvaras väl tillsluten i svalt utrymme avskärmat från värme och solljus. 
 
 

8. Begränsning av exponering – personligt skydd  
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8.1 Kontrollparametrar 
 
Hygieniskt gränsvärde 
 
Inga fastställda 
 
 
 
8.2 Begränsning av exponeringen 
Sörj för god ventilation vid platser där produkten värms upp.   
 
Andningsskydd: Andningsskydd behövs inte under normala 

användningsförhållanden. 
 Om produkten värms upp och ventilationen är  
 otillfredsställande, använd andningsskydd med gasfilter  
 A. 
Skyddshandskar: Vid risk för hudkontakt, använd skyddshandskar av tex 

nitril. 
Ögon skydd: Vid risk för ögonkontakt, använd skyddsglasögon. 
Kropp: Lämplig skyddsklädsel för arbetet. 
 
 
  

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Egenskaper 
Utseende Svagt grön vätska  

Lukt Petroleumdoft/Pepparmint  

pH-värde Inte tillämpligt  

Smältpunkt Ingen information  

Kokpunkt > 260 °C 

Flampunkt 205 °C 

Brandfarlighet Brännbar  

Bränbarhetsgräns Ingen information  

Densitet Ingen information Kg/m3 

Löslighet: Olöslig i vatten  

Fördelningskoefficient n-
oktanol/vatten 

Ingen information  

Självantändningstemperatur: Ingen information °C 

Viskositet ≥ 120 vid 100 °C cSt 
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10. Stabilitet och reaktivitet 

 
10.1 Reaktivitet 
Ingen information 
 
10.2 Kemisk stabilitet 
Produkten är stabil vid rumstemperatur. 
 
10.3 Risken för farliga reaktioner 
Ingen information 
 
10.4 Förhållanden som ska undvikas 
Extrema temperaturer 
 
10.5 Oförenliga material 
Starkt oxiderande ämnen.  
 
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter 
Farliga sönderdelningsprodukter bildas inte vid normala lagringsförhållanden. 
 

11. Toxikologisk information 

 
11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
 
Ej klassificerad som hälsofarlig. 
 
 

 

12. Ekologisk information 

 
12.1 Toxicitet 
Ej klassificerad som miljöfarlig. 
 
12.2 Persisten och nedbrytbarhet 
Produkten är olöslig i vatten.   
 
12.3 Bioackumuleringsförmåga 
Ingen uppgift. 
 
12.4 Rörligheten i jord 
Ingen uppgift, men förväntas absorberas till jordpartiklar och är därför inte rörlig. 
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12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
Inga data tillgänglig. 
 
12.6 Andra skadliga effekter 
Ingen uppgift. 
 
 
 

13. Avfallshantering 

 
13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Denna produkt och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. 
Följ alla statliga och lokala miljöregler. Kontakta avfallsanläggning för destruktion av 
denna produkt. 
 

 

14. Transportinformation 

Ej klassat som farligt gods 
 
14.1 UN-nummer 
- 
 
14.2 Officiell transportbenämning 
- 
 
14.3 Faroklass för transport 
- 
 
14.4 Förpackningsgrupp 
- 
 
14.5 Miljöfaror 
- 
 
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
- 
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15. Gällande föreskrifter 

 
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och 
miljö 
 
Avfallsförordningen SFS 2001:1063 
Kemikalieinspektionens KIFS 2005:7 
EC förordningen 67/548/EEC 
EG förordningen 1272/2008 
EU 453/2010  
 
 
 
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ej tillämpligt 
 
 
 

16. Annan information  

  
 
 

Ovanstående information tros vara korrekt men är inte avsedd att vara heltäckande och 
skall endast användas som vägledning. Informationen i detta dokument baseras på vår 
nuvarande kunskap och är tillämpligt på produkten med avseende på lämpliga 
säkerhetsåtgärder. Det innebär ingen garanti för produktens egenskaper. Knobby Shop 
AB skall inte hållas ansvarig för eventuella skador till följd av hantering av eller kontakt 
med ovanstående produkt. 


