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Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn:

Lagernummer:

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

Anvendelse af produktet: PC1: Klæbestoffer, tætningsmidler.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Identifikation af virksomheden:

1.4. Nødtelefon

Tel (i nødstilfælde):

Punkt 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (DSD/DPD): Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med DSD/DPD.

Klassificering (CLP): Produktet er ikke klassificeret i overensstemmelse med CLP.

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer: Produktet er ikke underlagt et mærkningssystem.

2.3. Andre farer

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

Punkt 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger

Farlige stoffer:
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AMIDE WAX

EINECS CAS Klassificering (DSD/DPD) Klassificering (CLP) Procent

  -   - -: R52 Aquatic Chronic 3: H412 12.500%

(3-AMINOPROPYL)TRIMETHOXYSILANE

237-511-5 13822-56-5 Xi: R36/38; Xi: R41 Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318 3.000%

VINYLTRIMETHOXYSILANE

220-449-8 2768-02-7 -: R10; Xi: R36/37/38 Flam. Liq. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; 
Eye Irrit. 2: H319

2.000%

Punkt 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Hudkontakt: Vaskes straks med store mængder sæbe og vand. Get medical attention if symptoms 

occur. 

Øjenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. 

Indtagelse: Skyl munden med vand. If the material has been swallowed and person is conscious, 

let the victim drink small amounts of water. Søg læge. 

Indånding: Flyt patienten fra fareområdet. Sørg for selv at være i sikkerhed, medens dette gøres. 

Hvis pantienten er bevidstløs og vejrtrækningen er OK, anbringes patienten i aflåst 

sideleje. Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet. 

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. 

Indtagelse: Halsirritation kan forekomme. 

Indånding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Øjeblikkelig / særbehandling: Inhalation of decomposition products in a fire, symptoms may be delayed. The victim 

should be kept under medical surveillance for 48 hours. 

Punkt 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler

Brandslukningsmidler: Egnet brandslukningsapparat skal bruges på den omgivende brand. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding. Udsender giftig røg bestående af kuldioxid / kulilte 

ved forbrænding. Udsender giftig røg bestående af kvælstofilte ved forbrænding. In 

combustion emits metal oxide. Dust and smoke. 

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Anvisninger for brandmandskab: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt 

med hud og øjne. 
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Punkt 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDS, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljobeskyttelsesforanstaltn: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rensning: Overflyttes til en egnet beholder. Vask udslipstedet med store mængder vand. 

6.4. Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre punkter: Se SDS, afsnit 8. Se SDS, afsnit 13. 

Punkt 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Behandling: Undgå direkte kontakt med stoffet. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke 

håndteres i et lukket rum. Rygning forbudt. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen forsvarligt lukket. Må 

ikke opbevares i direkte sollys. 

Anbefalet emballage: Må kun opbevares i den oprindelige emballage. 

7.3. Særlige anvendelser

Særlige anvendelser: Ingen data tilgængelige. 

Punkt 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering: Ingen data tilgængelige.

8.1. DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Ingen data tilgængelige.

8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. Gulvet i lagerrummet skal være 

uigennemtrængeligt for at forhindre udslip af væske. 

Åndedrætsværn: Åndedrætsværn med partikelfilter. 

Beskyttelse af hænder: Uigennemtrængelige handsker. 

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller. Sørg for at der er mulighed for øjenbadning. 

Hudbeskyttelse: Beskyttelsestøj. Sørg for at der er sikkerhedsbruser til rådighed. 

Punkt 9: Fysisk-kemiske egenskaber
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9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstand: Pasta 

Farve: Sort 

Opløselighed i vand: Uopløselig 

Flammepunkt°C: >100

9.2. Andre oplysninger

Andre oplysninger: Density: 1,47 - 1,53 g/cm3 (23  ). 

Punkt 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet: Stabil under anbefalet transport eller opbevaring. 

10.2. Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabilt under normale forhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner

Farlige følger: Farlige reaktioner vil ikke ske under normal transport eller opbevaring. Nedbrydning kan 

forekomme ved udsættelse for nedennvænte forhold eller materialer. 

10.4. Forhold, der skal undgås

Betingelser, der skal undgås: Varme. 

10.5. Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås: Ingen data tilgængelige. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg ved forbrænding. 

Punkt 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Giftighed:

Måde Art Test Værdi Enheder

ORAL RAT LD50 >15400 mg/kg

Symptomer / eksponeringsmåde

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet. 

Øjenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme. 

Indtagelse: Halsirritation kan forekomme. 

Indånding: Der kan forekomme irritiation af halsen sammen med trykken for brystet. 

[forts...]
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Punkt 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Ekogiftighed: Ingen data tilgængelige.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige. 

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet: Ingen data tilgængelige. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Stoffet er ikke identificeret som et PBT/vPvB-stof.

12.6. Andre negative virkninger

Andre negative virkninger: Ingen data tilgængelige. 

Punkt 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling

EWC kode: 08 04 10

Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller 

nationale affaldsbestemmelser. 

Punkt 14: Transportoplysninger

Transportklasse: Produktet er ikke klassificeret til transport.

Punkt 15: Oplysninger om regulering

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

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering: Leverandøren har ikke udført en kemisk sikkerhedsvurdering af stoffet eller blandingen. 

Punkt 16: Andre oplysninger

Andre oplysninger

Andre oplysninger: This safety data sheet is prepared in accordance with Regulation (EU) No. 1907/2006.

* angiver tekst i sikkerhedsdatabladet, som er ændret siden sidste revidering.

Sætninger i afsnit 2 / 3: H225: Meget brandfarlig væske og damp.

H315: Forårsager hudirritation.

H318: Forårsager alvorlig øjenskade.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
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R10: Brandfarlig.

R36/37/38: Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.

R36/38: Irriterer øjnene og huden.

R41: Risiko for alvorlig øjenskade.

R52: Skadelig for organismer, der lever i vand.

Legenda das abreviaturas: PNEC = predicted no effect level

DNEL = derived no effect level

LD50 = median lethal dose

LC50 = median lethal concentration

EC50 = median effective concentration

IC50 = median inhibitory concentration

dw = dry weight

bw = body weight

cc = closed cup

oc = open cup

MUS = mouse

GPG = guinea pig

RBT = rabbit

HAM = hamster

HMN = human

MAM = mammal

PGN = pigeon

IVN = intravenous

SCU = subcutaneous

SKN = skin

DRM = dermal

OCC = ocular/corneal

PCP = phycico-chemical properties

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være 

altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, 

der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt. 
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