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1. Produkt- och företagsnamn 
PRESTO CENTRIMAX ABC PLUS 

Leverantör: Tillverkare: 
AB Förenade Brandredskap Croda Kerr Ltd 
Köpmangatan 1-3 Ashcroft Road 
Box 315 Knowsley Industrial Park North 
641 23 Katrineholm Kirkby Liverpool L33 7TS England 
Tel: 0150-760 00 Tel: +44 (0) 151 548 64 24 
Fax: 0150-760 30 Fax: +44 (0) 151 548 72 63 
 

2. Uppgifter om sammansättning och 
klassificering 

Kemiskt namn CAS nr EINECS 
nr. 

%-halt Symbol
er 

R-
fraser

Monoammoniumfosfat 
(NH4H2PO4) 

7722-76-1 231-764-5 >88   

Ammoniumsulfat (NH4HSO4) 7783-20-2 231-984-1 <12   
      
Silikoner   spårämnen   
Barium, järn, kalcium och kisel      
 

3. Farliga egenskaper 
Inga kända akuta hälsoeffekter. 
 
 

4. Första hjälpen 
Vid inandning: Frisk luft. 
Vid hudkontakt: Skölj rikligt med vatten. 
Vid stänk i ögon: Skölj med vatten i minst tio minuter, se till att ögonen hålls öppna under 
sköljningen. 
Vid förtäring: Skölj munnen med vatten och drick rikligt med vatten. 
Om symptomen kvarstår, sök läkarhjälp för lämplig vård. 
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5. Åtgärder vid brand 
Inga särskilda åtgärder, eftersom produkten är brandsläckande i sig. 
 

6. Åtgärder vid spill och 
oavsiktliga utsläpp 

Samlas upp i en behållare för återvinning eller kassering. Dammsugning rekommenderas för 
att minimera dammbildning. 
 
 

7. Hantering och lagring 
Hantering: När produkten handhas ska lämpliga behållare användas för att minska 
dammbildningen, och punktutsug för att minska dammängd som handhavaren utsätt för. 
Lagring: Förvaras svalt, torrt och vibrationsfritt. Förvaras skilt från natriumhypoklorit 
(blekmedel). 
 
 

8. Begränsning av exponering och 
personliga skyddsåtgärder 

Gränsvärden enligt brittisk arbetsmiljöstandard (OES): 10 mg/m3 totalt damm; 4 mg/m3 
andningsbart damm. Åtta timmars viktat genomsnitt (Ref: EH40/98) 
Personligt skydd: Använd lämpligt andningsskydd, till exempel andningsmask eller gasmask 
för att minska dammängden till tillåtna gränsvärden. 
Skyddsoveraller, handskar och ögonskydd rekommenderas vid långvarig hantering. Vidtag 
även normala hygienåtgärder vid handhavande av kemikalier. 
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9. Fysikaliska och kemiska 
egenskaper 

Varubeskrivning: Luktfritt, finkornigt, blått pulver. 
Densitet: Skenbar satt densitet 1000-1300 kg/m3; lös densitet 1,8 g/m3 
Flampunkt (°C): Ej antändbar 
Tändtemperatur (°C): - 
Explosionsområde 
(vol%): 

- 

Stelningspunkt / 
smältpunkt (°C): 

- 

Kokpunkt / intervall 
(°C): 

- 

Löslighet: Lösligt i vatten, men silkontillsatsen fördröjer processen 
pH: 4,5 i 5-procentig vattenlösning 
Nedbrytning: Vid 190°C i flamzon 
 

10. Stabilitet och reaktivitet 
Frigör ammoniak vid reaktion med alkalier. 
Om pulvret blir fuktigt eller hårt är det inte längre lämpligt för brandbekämpning. 
Stabilt i temperaturintervallet –60°C till +60°C. 
Korrosivt tillsammans med fukt. 
 
 

11. Toxikologisk information 
Information om akut toxicitet: Oral, rat, LD50 (dödlig dos femtio) 
Ammoniumsulfat: 3000 mg/kg 
Monoammoniumfosfat: Okänd toxicitet. Det är en generell livsmedelstillsats. 
Förtäring: I stort sett ofarlig 
Hudkontakt: Kan orsaka lätt irritation 
Inandning: Inandning av damm under lång tid kan försämra lungornas funktion 
Ögonkontakt: Dammet kan orsaka obehag eller irritation 
 

12. Ekotoxikologisk information 
Då produkten är vattenlöslig kan den sänka pH-värden om den spolas ut i vattendrag. 
Meddela lämpliga myndigheter vid stora utsläpp. OBS: Ammoniaksalter och fosfater fungerar 
som gödningsmedel för växter. 
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13. Avfallshantering 
Kassera överflödigt pulver och förorenade behållare i enlighet med gällande, regionala 
bestämmelser. Kassera inte tillsammans med alkalier. 
 
 

14. Transportinformation 
ADR-S / RID-S (land) 
Klass: - Ämnesnummer: - 
ADR-
etikettnummer: 

- UN-nummer: - 

IMDG (sjö) 
Class: - UN-nummer - Packing 

group: 
- 

EmS No: - MFAG No: - Page No: - 
 

15. Gällande bestämmelser 
Inte klassad som farligt enligt regler för kemikalier (Information om faror och paketering av 
varor, 1994). Kontrollera reglerna för arbetsmiljö och farliga ämnen i arbetsmiljön. Denna 
varuinformation ersätter inte användarens egen bedömning av arbetsplats och –miljö i 
enlighet med ovanstående regler. I vissa fall, beroende på förpackningarnas storlek, kan även 
reglerna för manuell hantering av produkten gälla. 
Klassificering: 
- 
Märkning: 
EG-märkning: - EG-nummer: - 
Innehåll / ämnen som bidrar till märkningen: - 
 
R- och S-fraser: 
Xi, R37/38, S24/25, S37/39 
 

16. Övrig information 
Informationen i detta dokument är baserat på tillverkarens uppgifter. 
Informationen baseras på dagens kunskaper och regler. Den är vägledande för hälso- och 
miljöaspekter gällande produkten och ska inte ses om en funktionsgaranti. Produkten ska inte 
användas för annat än brandbekämpning, utan att först kontakta tillverkaren. Användaren är 
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ansvarig för att gällande regler tillämpas. 
Ytterligare information finns i hälso- och säkerhetsdokument hos tillverkaren (EH40, EH44). 
 
 


