GASKET CEMENT FORM N3 118 ML
Sikkerhedsdatablad
I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010
Udgivelsesdato: 09/01/2015

Revideret den: 09/01/2015

:

Version: 1.0

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1.

Produktidentifikator

Produktets form

: Blanding

Produktnavn

: GASKET CEMENT FORM N3 118 ML

Produktkode

: 35572

Produkttype

: klæbestoffer

Produktgruppe

: Handelsvare

1.2.

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

1.2.1.

Relevante identificerede anvendelser

Vigtigste anvendelseskategori
1.2.2.

: Erhvervsmæssig anvendelse,Forbrugeranvendelse

Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger
1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

KRAFFT S.L.U.
Ctra. Urnieta s/n
20140 Andoain - España
T +34 943 410 400 - F +34 943 410 440
msds@krafft.es
1.4.

Nødtelefon

Nødtelefonnummer

: +34 943 410 400
Kontortid

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Flam. Liq. 3

H226

Eye Irrit. 2

H319

Skin Sens. 1

H317

STOT SE 3

H336

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16
Klassificering ifølge direktiv 67/548/EØF [DSD] hhv. 1999/45/EF [DPD]
Xi; R36
R43
R10
R67
Fuld ordlyd af R-sætninger: se punkt 16
2.2.

Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Extra labelling to displayExtra classification(s) to display
Farepiktogrammer (CLP)

:

Signalord (CLP)

: Advarsel

Farlige indholdsstoffer

: Kolophonium

Faresætninger (CLP)

: H226 - Brandfarlig væske og damp
H317 - Kan forårsage allergisk hudreaktion
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Sikkerhedssætninger (CLP)

: P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt
P233 - Hold beholderen tæt lukket

GHS02
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P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning
P280 - Bær øjenbeskyttelse, beskyttelseshandsker
P302+P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning
P312 - I tilfælde af ubehag, ring til en læge
P501 - Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

2.3.

Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning/oplysning af indholdsstoffer
3.1.

Stof

Ikke relevant
3.2.

Blanding

Navn

Produktidentifikator

%

Klassificering ifølge direktiv
67/548/EØF

Klassificering ifølge
Forordning (EF) nr.
1272/2008 [CLP]

Kolophonium

(CAS nr) 8050-09-7
(EC-nummer) 232-475-7
(EC Index nummer) 650-

50 - 80

R43

Skin Sens. 1, H317

20 - 25

F; R11
Xi; R36
R67

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336

015-00-7
propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol

(CAS nr) 67-63-0
(EC-nummer) 200-661-7
(EC Index nummer) 603-

117-00-0
(REACH-nr) 01-

2119457558-25

Ordlyd af R- og H-sætninger: se punkt 16

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Førstehjælp generelt

: Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden. Ved ubehag, kontakt lægen (vis hvis
muligt etiketten).

Førstehjælp efter indånding

: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter
vejrtrækningen. I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

Førstehjælp efter hudkontakt

: Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand. Vask med rigeligt sæbe og
vand. Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp. Særlig behandling (se ... på denne etiket).
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

Førstehjælp efter øjenkontakt

: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let.
Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Førstehjælp efter indtagelse

: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

4.2.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer/skader efter indånding

: Kan forårsage allergisk hudreaktion. Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Symptomer/skader efter øjenkontakt

: Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1.

Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

: Skum. Tørt pulver. Carbondioxid (kuldioxid). Vandspray. Sand.

Uegnede slukningsmidler

: Brug ikke en kraftig vandstrøm.

5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandfare

: Brandfarlig væske og damp.

Eksplosionsfare
5.3.

: Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger.

Anvisninger for brandmandskab

Brandslukningsinstruktioner

: Afkøl udsatte beholdere med forstøvet vand eller vandtåge. Udvis forsigtighed ved
bekæmpelse af enhver kemisk brand. Undgå, at slukningsvæsker forurener miljøet.

Beskyttelse under brandslukning

: Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn.
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PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Almene forholdsregler
6.1.1.

: Fjern alle antændelseskilder. Træf særlige forholdsregler for at undgå statisk elektricitet. Må
ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt.

For ikke-indsatspersonel

Nødprocedurer
6.1.2.

: Evakuer unødvendigt personale.

For indsatspersonel

Beskyttelsesudstyr

: Rengøringspersonalet bør benytte forsvarligt beskyttelsesudstyr. Undgå indånding af
pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

Nødprocedurer

: Udluft området.

6.2.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Undgå, at produktet kommer i kloakken og i drikkevand. Underret myndighederne, hvis væsken trænger ned i kloakker eller ud i vandløb.
6.3.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøringsprocedurer
6.4.

: Spildt produkt opsuges hurtigst muligt med inaktive faste stoffer, fx ler eller diatoméjord. Udslip
opsamles. Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.

Henvisning til andre punkter

Se afsnit 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Yderligere farer under behandlingen

: Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed på grund af tilbageværende antændelige
dampe.

Forholdsregler for sikker håndtering

: Vask hænderne og andre eksponerede steder med mild sæbe og vand, inden der spises,
drikkes eller ryges, samt ved arbejdets ophør. Sørg for god ventilation i arbejdsområdet for at
forhindre dannelsen af dampe. Må ikke udsættes for åben ild. Tobaksrygning forbudt. Træf
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Brug kun udendørs eller i et rum med god
udluftning.

Hygiejniske foranstaltninger

: Vask ... grundigt efter brug. Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Tekniske foranstaltninger

: Følg egnede jordingsprocedurer for at undgå statisk elektricitet. Beholder og modtageudstyr
jordforbindes/potentialudlignes. Anvend eksplosionssikkert elektrisk /ventilations-/lys-/… udstyr.

Lagerbetingelser

: Må kun opbevares i originalbeholderen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra: Hold
beholderen tæt lukket.

Uforenelige produkter

: Stærke baser. Stærke syrer.

Uforenelige materialer

: Antændelseskilder. Direkte sollys. Varmekilder.

7.3.

Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.

Kontrolparametre

propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)
Danmark
Grænseværdier (langvarig) (mg/m³)

500

Danmark

Grænseværdier (langvarig) (ppm)

200

Danmark

Grænseværdier (kort varige) (mg/m³)

980

Danmark

Grænseværdier (kort varige) (ppm)

400 ppm

Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland
Tyskland

Lokalt navn
TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m³)
TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (ppm)
TRGS 900 Topgrænse (mg/m³)
TRGS 900 Topgrænse (ppm)
Bemærkning (TRGS 900)

Propan-2-ol
500 mg/m³
200 ppm
1000 mg/m³
400 ppm
DFG,Y

8.2.

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler
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Beskyttelse af hænder

: Bær beskyttelseshandsker

Beskyttelse af øjne

: Beskyttelsesbriller mod kemikalier eller sikkerhedsbriller

Åndedrætsbeskyttelse

: Hvis brugen af produktet indebærer risiko for eksponering ved indånding, anbefales
åndedrætsværn

Andre oplysninger

: Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber
9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

: Væske

Farve

: ravfarvet.

Lugt

: Karakteristisk.

Lugtgrænse

: Ingen tilgængelige data

pH

: Ingen tilgængelige data

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt

: Ingen tilgængelige data

Frysepunkt

: Ingen tilgængelige data

Kogepunkt

: Ingen tilgængelige data

Flammepunkt

: 36 °C

Selvantændelsestemperatur

: Ingen tilgængelige data

Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)

: Brandfarlig væske og damp

Damptryk

: Ingen tilgængelige data

Relativ damptæthed ved 20 °C

: 1,07

Relativ massefylde

: Ingen tilgængelige data

Opløselighed

: Ingen tilgængelige data

Log Pow

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk

: > 20,5 mm²/s

Viskositet, dynamisk

: Ingen tilgængelige data

Eksplosive egenskaber

: Ingen tilgængelige data

Oxiderende egenskaber

: Ingen tilgængelige data

Eksplosionsgrænser

: Ingen tilgængelige data

9.2.

Andre oplysninger

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.

Reaktivitet

Ingen tilgængelige oplysninger
10.2.

Kemisk stabilitet

Brandfarlig væske og damp. Kan danne antændelige/eksplosive damp/luft-blandinger.
10.3.

Risiko for farlige reaktioner

Ikke fastsat.
10.4.

Forhold, der skal undgås

Direkte sollys. Ekstremt høje eller ekstremt lave temperaturer. Åben ild. Overophedning. Varme. Gnister.
10.5.

Uforenelige materialer

Stærke syrer. Stærke baser.
10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

røg. Carbonmonoxid. Carbondioxid (kuldioxid). Kan udvikle antændelige gasser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet

: Ikke klassificeret

propan-2-ol, isopropylalkohol, isopropanol (67-63-0)
LD 50 oral rotte
> 25000 mg/m³
LD 50 hud rotte
13900 mg/kg
LC50 inhalering rotte (mg/l)
5840 mg/kg
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Hudætsning/-irritation

: Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

: Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering eller
hudsensibilisering

: Kan forårsage allergisk hudreaktion.

Kimcellemutagenitet

: Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Kræftfremkaldende egenskaber

: Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Toksicitet ved gentagen dosering

: Ikke klassificeret
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Specifik målorgan toksicitet (gentagen
eksponering)

: Ikke klassificeret

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt

GASKET CEMENT FORM N3 118 ML
Viskositet, kinematisk
Potentielle skadelige helbredsvirkninger på
mennesker og mulige symptomer

> 20,5 mm²/s
: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1.

Toksicitet

Ingen tilgængelige oplysninger
12.2.

Persistens og nedbrydelighed

GASKET CEMENT FORM N3 118 ML
Persistens og nedbrydelighed
12.3.

Ikke fastsat.

Bioakkumuleringspotentiale

GASKET CEMENT FORM N3 118 ML
Bioakkumuleringspotentiale
12.4.

Ikke fastsat.

Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige oplysninger
12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige oplysninger
12.6.

Andre negative virkninger

Andre farer

: Undgå udledning til miljøet

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse
13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Anbefalinger vedrørende bortskaffelse af affald

: Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Indholdet/beholderen bortskaffes i ...

Andre farer

: Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed på grund af tilbageværende antændelige
dampe.

Økologi - affald

: Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
1133

IMDG

IATA

ADN

RID

Ikke relevant

1133

Ikke relevant

Ikke relevant

Adhesives

Ikke relevant

Ikke relevant

UN-nummer

14.2.
UN Officiel godsbetegnelse
ADHÆSIVER
Ikke relevant
20/05/2015
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ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

3

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

(KLÆBESTOFFER)
Beskrivelse i transportdokument
UN 1133 ADHÆSIVER
(KLÆBESTOFFER), 3, III,
(D/E)
14.3.
3

Transportfareklasse(r)
Ikke relevant
Ikke relevant

14.4.
III

Emballagegruppe

14.5.
Miljøfarer
Miljøfarlig : Nej

Ikke relevant

III

Ikke relevant

Ikke relevant

Miljøfarlig : Nej
Marin forureningsfaktor
: Nej

Miljøfarlig : Nej

Miljøfarlig : Nej

Miljøfarlig : Nej

Ingen yderligere oplysninger tilgængelige
14.6.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

- Vejtransport
Klassificeringskode (ADR)

: F1

Særlige bestemmelser (ADR)

: 640E

Begrænsede mængder (ADR)

: 5l

Undtaget mængder (ADR)

: E1

Emballeringsforskrifter (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Særlige emballagebestemmelser (ADR)

: PP1

Bestemmelser om sammenpakning (ADR)

: MP19

Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere
(ADR)

: T2

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og
bulkcontainere (ADR)

: TP1

Tankkode (ADR)

: LGBF

Køretøj til tanktransport

: FL

Transportkategori (ADR)

: 3

Særlige bestemmelser for transport - Kolli
(ADR)

: V12

Særlige bestemmelser for transport Gennemførelse (ADR)

: S2

Fareklasse nr. (Kemler nr.)

: 30

Orange identifikationsbånd

:

Tunnelrestriktionskode (ADR)

: D/E

- Søfart
Ingen tilgængelige data
- Luftfart
PCA undtagne mængder (IATA)

: E1

PCA begrænsede mængder (IATA)

: Y344

PCA begrænset mængde max. nettomængde
(IATA)

: 10L

PCA emballagevejledning (IATA)

: 355

PCA max. nettomængde (IATA)

: 60L

CAO emballagevejledning (IATA)

: 366

CAO max. nettomængde (IATA)

: 220L

Særlige bestemmelser (IATA)

: A3
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ERG-kode (IATA)

: 3L

- Transport ad indre vandveje
Ikke underlagt ADN

: Nej

- Jernbane transport
Transport ikke tilladt (RID)
14.7.

: Nej

Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

15.1.1.

EU-regler

Indeholder ingen stoffer, der er genstand for begrænsninger ifølge Bilag XVII
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
15.1.2.

Nationale regler

Tyskland
VwVwS Annex reference

: Fareklasse for vand (WGK) 3, stærkt skadeligt for vand (Klassificering ifølge VwVwS, Bilag 4)

12th Ordinance Implementing the Federal
Immission Control Act - 12.BImSchV

: Ikke underlagt 12. BlmSchV (dekret om beskyttelse mod emissioner) (Reglement om større
ulykker)

Danmark
Brandfareklasse

: Klasse II-1

En oplagsenhed

: 5 liter

Bemærkninger vedrørende klassificeringen

: R10 <H226;H317;H319;H336>; Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for opbevaring af
brandfarlige væsker skal følges.

Anbefalinger ifølge dansk lovgivning

: Må ikke bruges af unge under 18 år

15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
Datakilder

: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008 af 16. december
2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr.
1907/2006.

Andre oplysninger

: Ingen.

Fuld ordlyd af R-, H- og EUH-sætninger:
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Flam. Liq. 3
Skin Sens. 1
STOT SE 3
H225
H226
H317
H319
H336
R10
R11
R36
R43
R67
F
Xi

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2
Brandfarlige væsker, Kategori 2
Brandfarlige væsker, Kategori 3
Sensibilisering — hud, Kategori 1
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose
Meget brandfarlig væske og damp
Brandfarlig væske og damp
Kan forårsage allergisk hudreaktion
Forårsager alvorlig øjenirritation
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed
Brandfarlig
Meget brandfarlig
Irriterer øjnene
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed
Meget brandfarlig
Lokalirriterende

Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:
Flam. Liq. 3
H226
På grundlag af forsøgsdata
20/05/2015
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I overensstemmelse med forordning (EF) nr. 453/2010

Eye Irrit. 2
Skin Sens. 1
STOT SE 3

H319
H317
H336

Beregningsmetode
Beregningsmetode
Beregningsmetode

SDS EU (REACH Bilag II)
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en
garanti for nogen specifik produktegenskab

20/05/2015

DA (dansk)
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