Revisions dato: 16-01-2019

Revision: 4

Erstatter dato: 16-07-2018

Sikkerhedsdatablad
Universal Spray Glue 500ml
I henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006, Bilag II, som ændret. Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/830 af
28. maj 2015

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

Universal Spray Glue 500ml

Produktnummer
Beholder størrelse

500ml

REACH registreringsnoter

Alle kemikalier, der anvendes i dette produkt, er registreret under REACH, hvis det er
nødvendigt.

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

Lim.

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør

Pureno A/S
Rønnevangs Alle 8
3400 Hillerød
+45 70 260 261
Pureno.dk
mail@pureno.dk

1.4. Nødtelefon
Nødtelefon

+45 70 260 261 (Mon-Fri 09:00-17:00)

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Klassificering (EU 1272/2008)
Fysiske farer

Aerosol 1 - H222, H229

Sundhedsfarer

Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336

Miljøfarer

Aquatic Chronic 3 - H412

2.2. Mærkningselementer
Piktogram

Signalord

Fare

Faresætninger

H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
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Forholdsregler ved brug

P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P264 Vask forurenet hud grundigt efter brug.
P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P273 Undgå udledning til miljøet.
P280 Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
P312 Ring til GIFTLINJEN/ læge i tilfælde af ubehag.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C / 122 °F.
P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med nationale regler.

Supplerende
mærkningselementer

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

Indeholder

Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane, ACETON

Supplerende sætninger for
forholdsregler ved brug

P261 Undgå indånding af dampe/ spray.
P302+P352 VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at
vejrtrækningen lettes.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P321 Særlig behandling påkrævet (se lægelig rådgivning på etiketten).
P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P362+P364 Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P405 Opbevares under lås.

2.3. Andre farer
Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU kriterier. Beholdere skal tømmes grundigt før
bortskaffelse på grund af risikoen for en eksplosion. Vedvarede eller gentagende kontakt med huden kan medføre irritation,
rødme eller dermatitis. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
CAS-nummer: 68476-85-7

30-60%
EF-nummer: 270-704-2

Klassificering
Flam. Gas 1 - H220
Press. Gas (Liq.) - H280

2/14

Revisions dato: 16-01-2019

Revision: 4

Erstatter dato: 16-07-2018

Universal Spray Glue 500ml

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% nhexane
CAS-nummer: —

EF-nummer: 926-605-8

10-30%

REACH registreringsnumer: 012119486291-36-0000

Klassificering
Flam. Liq. 2 - H225
STOT SE 3 - H336
Asp. Tox. 1 - H304
Aquatic Chronic 2 - H411
ACETON

10-30%

CAS-nummer: 67-64-1

EF-nummer: 200-662-2

REACH registreringsnumer: 012119471330-49-XXXX

Klassificering
Flam. Liq. 2 - H225
Eye Irrit. 2 - H319
STOT SE 3 - H336
Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generel information

Flyt straks pågældende person i frisk luft. Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller
skadestue.

Indånding

Flyt den tilskadekomne person ud i frisk luft og hold vedkommende varm og i ro i en stilling,
som er behagelig for vejrtrækningen. Hold pågældende person under observation. Hvis
vejrtrækningen stopper, giv kunstigt åndedræt. Søg straks læge.

Indtagelse

Skyl munden grundigt med vand. Søg læge. Fremkald ikke opkastning.

Hudkontakt

Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved fortsat ubehag.

Øjenkontakt

Skyl straks med masser af vand. Eventuelle kontaktlinser fjernes og øjet spiles godt op.
Fortsæt med at skylle i mindst 15 minutter. Søg læge, hvis irritation fortsætter efter
afvaskning. Hvis limen klæber øjet sammen må øjenlågene ikke tvinges fra hinanden.

Beskyttelse af førstehjælpere

Førstehjælpspersonale bær bære egnet beskyttelsesudstyr under enhver redningsaktion.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Generel information

De beskrevne symptomers alvorlighed vil variere afhængig af koncentrationen og
eksponeringens varighed. Vedvarende eller gentagende kontakt med opløsningsmidler over
en længere periode kan føre til permanente helbredsproblemer.

Indånding

Hosten, trykken for brystet og følelse af tryk i brystkassen. Exposure may cause coughing or
wheezing. In case of overexposure, organic solvents may depress the central nervous system
causing dizziness and intoxication, and at very high concentrations unconsciousness and
death.

Indtagelse

Indtagelse kan forårsage alvorlig irritation af munden, spiserøret og mave-tarmkanalen.

Hudkontakt

Vedvarende kontakt kan medføre rødme, irritation eller tør hud. Produktet har en affedtende
effekt på huden.
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Øjenkontakt

Forårsager alvorlig øjenirritation. Øget tåredannelse.

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

Hvis limen klæber øjet sammen må øjenlågene ikke tvinges fra hinanden.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnet slukningsmiddel

Vandspray, pulver eller kuldioxid. Alkohol-resistent skum.

Uegnet slukningsmiddel

Brug ikke vandstråle som brandslukning, da denne vil sprede ilden (branden).

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Specifikke farer

Beholdere kan sprænge voldsomt eller eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven
trykopbygning. Danner eksplosive blandinger med luft. Kan eksplodere ved opvarmning eller
ved eksponering for åben ild eller gnister. Dampe er tungere end luft og kan spredes langs
gulv og flytte sig over længere afstande til en antændelseskilde og antændes (flash-back
effekt). Sprængte spraydåser kan blive skudt ud fra en brand med høj hastighed.

Farlige nedbrydningsprodukter Carbonoxider. Stikkende røg eller os.
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Forholdsregler under
brandbekæmpelse

Brug vand til at afkøle brand eksponerede beholdere og sprede dampe. Hvis en lækage eller
spild ikke er blevet antændt, brug vandspray til at sprede dampe og beskytte personer, som
stopper lækagen. Kontroller udslip af vand ved at inddæmme og holde det væk fra kloakker
og vandløb.

Særligt beskyttelsesudstyr for Bær luftforsynet åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA) og passende beskyttelsesdragt.
brandmandskab
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Personlige forholdsregler

Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad. Anvend
egnet beskyttelsesudstyr, inkluderende handsker, sikkerhedsbriller/ansigtsskærm,
åndedrætsværn, støvler, tøj eller forklæde, hvor det er relevant. Do not breathe vapour.
Undgå kontakt med øjne og vedvarende hudkontakt.

For ikke-nødhjælps personale For den bedste beskyttelse bør klæder inkludere anti-statiske overalls, støvler og handsker.
For nød-beredskab

For den bedste beskyttelse bør klæder inkludere anti-statiske overalls, støvler og handsker.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Miljømæssige forholdsregler

Inddæm spild med sand, jord eller andet egnet ikke-brændbart materiale.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Metoder til oprensning

Eliminer alle antændelseskilder. Ingen rygning, gløder, flammer eller andre antændelseskilder
nær spildet. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Opsuges med vermiculit, tørt sand eller jord og
anbringes i beholdere. Undgå at spildet eller afstrømning kommer i afløb, kloakker eller
vandløb. Spild opsamles til genindvinding eller bortskaffelse i lukkede beholdere via en
godkendt affaldsordning. Undgå at vand kommer i kontakt med materiale eller lækkende
beholdere. Man skal nærme sig spild med vinden i ryggen. Træf foranstaltninger mod statisk
elektricitet. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

6.4. Henvisning til andre punkter
Reference til andre punkter

For personlig værnemidler, se Punkt 8. See Section 7 for information on safe handling.
Vedrørende bortskaffelse affald, se Punkt 13.
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PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Forholdsregler ved brug

Holdes væk fra varme, gløder og åben ild. Statisk elektricitet og dannelse af gnister skal
forhindres. Anvend beskyttelsestøj som beskrevet under punkt 8 i dette sikkerhedsdatablad.
Læs og følg producentens anbefalinger. Må ikke anvendes i lukkede områder uden
tilstrækkelig ventilation og/eller respirator. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under
brugen af dette produkt.

Råd om generel
bedriftsmæssig hygiejne

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Fjern forurenet tøj og
beskyttelsesudstyr før du betræder arealer til spisning. Vask efter brug og før spisning,
rygning og toiletbesøg. Der må ikke ryges i arbejdsområde. Rens udstyr og arbejdsområdet
hver dag.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Forholdsregler ved opbevaring Under normale håndterings- og opbevaringsforhold er spild fra aerosolbeholdere
usandsynlige. Opbevares i tæt lukkede, originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret
sted .
Opbevaringsklasse

Ekstremt brandfarlig aerosol

7.3. Særlige anvendelser
Specifik(ke) slutbrug

De identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet under Punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
Stofkommentarer

WEL = Workplace Exposure Limits
ACETON (CAS: 67-64-1)

DNEL

Forbruger - Indtagelse; langvarig : 62 mg/kg/dag
Forbruger - Dermal; langvarig : 62 mg/kg/dag
Industri - Dermal; langvarig : 186 mg/kg/dag
Forbruger - Indånding; langvarig : 200 mg/m³
Industri - Indånding; kortvarig : 2420 mg/m³
Industri - Indånding; langvarig : 1210

PNEC

- ferskvand; 10.6 mg/l
- Saltvand; 1.06 mg/l
- Periodisk frigivelse; 21 mg/l
- Jord; 29.5 mg/l
- Sediment (Saltvand); 3.04 mg/kg
- Sediment (Ferskvand); 30.4 mg/kg

8.2. Eksponeringskontrol
Beskyttelsesudstyr

5/14

Revisions dato: 16-01-2019

Revision: 4

Erstatter dato: 16-07-2018

Universal Spray Glue 500ml
Egnede foranstaltninger til
eksponeringskontrol

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Sørg for, at retningen af luftstrømmen er klart dirigeret væk
fra arbejderen. Brug godkendt åndedrætsværn, hvis luftforurening er over et acceptabelt
niveau. Overhold eventuelle erhvervsmæssige grænseværdier for produktet eller
ingredienserne. De tekniske kontroller skal også holde gas-, dampe-eller støvkoncentrationer
under enhver lavere eksplosiv grænse. Anvend eksplosionssikkert elektrisk, ventilations- og
lysudstyr. Sørg for, at operatører er uddannet til at minimere eksponering.

Personlig beskyttelse

Bær beskyttelsestøj.

Øjen/ansigtsbeskyttelse

Bær beskyttelsesbriller mod kemikalier. Personlige værnemidler til øjen- og ansigtsbeskyttelse
skal overholde den Europæiske Standard EN166.

Håndbeskyttelse

(PE/PA/PE), 2.5mil (0.06mm), >480 min. For at beskytte hænder mod kemikalier, bør
handsker overholde den Europæisk Standard EN374. Den bedst egnede handske skal findes
i samarbejde med handskeleverandøren/fabrikanten, som kan give oplysninger om
handskematerialets gennembrudstid. Gennembrudstiden for ethvert handskemateriale kan
være forskellig fra forskellige handskeproducenter . Ved anvendelse med blandinger, kan
handskers beskyttelsestid ikke præcist anslås. I betragtning af de data, der er angivet af
handskeproducenten, tjek under brug, at handskerne bevarer deres beskyttende egenskaber
og skift dem ud, så snart enhver form for forringelse registreres.

Anden hud- og
kropsbeskyttelse

Etabler øjenskyllestation. Undgå kontakt med huden. Anvend passende overtræksdragter for
at forebygge hudkontakt.

Hygiejneforanstaltninger

Fjern straks ethvert stykke tøj, som bliver forurenet. Vask straks hvis huden bliver forurenet.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen. Brug egnet håndcreme for at undgå
udtørring og revnedannelse i huden. Vask ved slutningen af hvert arbejdsskifte/skiftehold og
før spisning, rygning og toiletbesøg.

Åndedrætsværn

Hvis ventilation er utilstrækkelig skal der anvendes egnet åndedrætsværn. På trange eller
dårligt ventilerede områder, skal der anvendes et luftforsynet åndedrætsværn.
Åndedrætsværn i henhold til en godkendt standard bør anvendes hvis en risikovurdering
indikerer mulighed for indånding af forurenede stoffer. Anvend et åndedrætsværn udstyret
med følgende filter:
kortvarig Gasfiltertype AX.

Termiske farer

Spray vil fordampe og afkøle hurtigt og kan medføre forfrysninger eller kolde forbrændinger
ved kontakt med huden.

Miljømæssig
eksponeringskontrol

Rester og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale
bestemmelser.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende

Aerosol.

Farve

Ravfarvet.

Lugt

Acetone. Ketonisk.

Lugtgrænse

Ikke til rådighed.

pH

Ikke til rådighed.

Smeltepunkt

Ikke til rådighed.

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval

Acetone: 55.8-56.6°C @ 760 mm Hg
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane: 75-90°C @ 760 mm Hg

Flammepunkt

Petroleumgaser, flydende: <-60°C (10.9% vol. øvre antændelses, 1.4% vol. nedre
antændelses)
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Fordampningsgrad

Ikke til rådighed.

Fordampingsfaktor

Ikke til rådighed.

Antændelighed (fast stof, gas) Ikke til rådighed.
Øvre/nedre antændelses- eller Ikke til rådighed.
eksplosionsgrænser
Damptryk

4.0 bar @ 20°C
8.5 bar @ 50°C

Dampmassefylde

Ikke til rådighed.

Relativ massefylde

Væske: 0.8 @ 20°C

Opløselighed

Uopløselig i vand.

Fordelingskoefficient

Ikke til rådighed.

Selv-antændelsestemperatur

Ikke til rådighed.

Nedbrydningstemperatur

Ikke til rådighed.

Viskositet

Væske: 100-300 cP @ 20°C

Eksplosive egenskaber

Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Eksplosiv afhængig af åben ild Ja
Oxiderende egenskaber

Opfylder ikke kriterierne for klassificering som brandnærende.

9.2. Andre oplysninger
Flygtige organiske
bestanddele

Dette produkt indeholder et maksimum VOC indhold på 537 g/l.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Reaktivitet

Stable under recommended transport or storage conditions.

10.2. Kemisk stabilitet
Kemisk stabilitet

Stabilt ved normale omgivelsestemperaturer og når det bruges som anbefalet. Meget flygtig.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Risiko for farlige reaktioner

Vil ikke polymerisere. Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger
dannes.

10.4. Forhold, der skal undgås
Forhold, der skal undgås

Undgå varme, åben ild og andre antændelseskilder. Beholdere kan sprænge voldsomt eller
eksplodere, når de opvarmes, på grund af overdreven trykopbygning. Undgå akkumulering af
dampe i lave eller lukkede områder.

10.5. Materialer, der skal undgås
Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærke oxidationsmidler. Stærke baser.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Farlige nedbrydningsprodukter Carbonoxider.
PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
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Hudætsning/-irritation
Hudætsning/-irritation

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Alvorlig
øjenskade/øjenirritation

Forårsager øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering
Respiratorisk sensibilisering

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

Hudsensibilisering
Hudsensibilisering

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

Kræftfremkaldende egenskaber
Kræftfremkaldende
egenskaber

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

Generel information

Vedvarende eller gentagende kontakt med opløsningsmidler over en længere periode kan
føre til permanente helbredsproblemer.

Indånding

High exposures may cause an abnormal heart rhythm and prove suddenly fatal. Very high
atmospheric concentrations may cause anaesthetic effects and asphyxiation. There may be
irritation of the throat with a feeling of tightness in the chest. Exposure may cause coughing or
wheezing.

Indtagelse

Indtagelse kan forårsage alvorlig irritation af munden, spiserøret og mave-tarmkanalen. Farlig:
kan give lungeskade ved indtagelse. Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og
beruselse.

Hudkontakt

Vedvarende kontakt kan medføre rødme, irritation eller tør hud.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene. Øget tåredannelse.

Akutte og kroniske
sundhedsfarer

Vedvarende eller gentagende kontakt med opløsningsmidler over en længere periode kan
føre til permanente helbredsproblemer. Hyppig indånding af dampe kan medføre
luftvejsallergi.

Eksponeringsmåde

Indånding
hudabsorption.

Målorganer

Centralnervesystemet.
Åndedrætsorganer, lunger
Hud

Symptomer

Narkotisk effekt. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Toksikologiske oplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Toksikologiske virkninger

Information given is based on data of the components and of similar products.

Akut toksicitet - oral
Noter (oral LD₅₀)

Ikke anvendelig.

Akut toksicitet - dermal
Noter (dermal LD₅₀)

Ikke anvendelig.
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Akut toksicitet - indånding
Noter (indånding LC₅₀)

LC50 >20 mg/l, Indånding, Rotte

Hudætsning/-irritation
Hudætsning/-irritation

Ikke irriterende.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Alvorlig
øjenskade/øjenirritation

Ikke irriterende.

Respiratorisk sensibilisering
Respiratorisk
sensibilisering

Ikke sensibiliserende

Hudsensibilisering
Hudsensibilisering

Ikke sensibiliserende

Kimcellemutagenicitet
Genotoxicity - in vitro

Dette stof har ingen beviser for mutagene egenskaber.

Kræftfremkaldende egenskaber
Kræftfremkaldende
egenskaber

Der forventes ingen kræftfremkaldende effekt hos mennesker.

Reproduktionstoksicitet
Reproduktionstoksicitet Fertiliteten

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

Reproduktionstoksicitet Fosteret

Indeholder ingen stoffer, som er kendt for at være reproduktionsskadelige.

Enkel STOT-eksponering
Enkel STOT-eksponering

En enkelt eksponering kan medføre følgende skadelige effekter: Overeksponering
af organiske opløsningsmidler kan påvirke centralnervesystemet og medføre
svimmelhed og beruselse, og ved meget høje koncentrationer, bevidstløshed og
død.

Gentagne STOT-eksponeringer
Gentagne STOTeksponeringer

Ikke klassificeret som et specifikt målorgan toksisk stof efter gentagen eksponering.

Aspirationsfare
Aspirationsfare

Forventes ikke at udgøre en aspirationsfare, baseret på den kemiske struktur.

Indånding

Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.

Hudkontakt

Spray vil fordampe og afkøle hurtigt og kan medføre forfrysninger eller kolde
forbrændinger ved kontakt med huden.

Eksponeringsmåde

Indånding Hud og/eller øjenkontakt
Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Hudætsning/-irritation
Hudætsning/-irritation

Irriterer huden.
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Alvorlig øjenskade/øjenirritation
Alvorlig
øjenskade/øjenirritation

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

Respiratorisk sensibilisering
Respiratorisk
sensibilisering

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

Reproduktionstoksicitet
Reproduktionstoksicitet Fertiliteten

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

Generel information

Produktet irriterer slimhinderne og kan medføre ubehag i maven ved indtagelse.
ACETON

Toksikologiske virkninger

Toksiciteten af dette stof er blevet vurderet under REACH registrering.

Akut toksicitet - dermal
Akut toksicitet - dermal
(LD₅₀ mg/kg)

2.000,0

Arter

Kanin

Hudsensibilisering
Hudsensibilisering

Epidemiologiske studier har ikke vist tegn på hudsensibilisering.

Hudkontakt

Irriterer huden.

Øjenkontakt

Irriterer øjnene.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
Økotoksicitet

Produktet indeholder stoffer, som er giftige for vandlevende organismer, og som kan
forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Økotoksicitet

Information given is based on data of the components and of similar products.
Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Økotoksicitet

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

12.1. Toksicitet
Toksicitet

Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Toksicitet

Anses ikke som værende farlig for miljøet. Produktet menes ikke at udgøre en fare
på grund af dets fysiske udformning. Meget flygtig.
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Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk

LL50, 96 timer: 9.776 mg/l, Ferskvandsfisk

Akut toksicitet - krebsdyr

EL50, 48 timer: 3.0 mg/l, Daphnia magna

Akut toksicitet mikroorganismer

NOEL, 48 timer: 8.483 mg/l, Tetrahymena pyriformis.

ACETON
Akut akvatisk toksicitet
Akut toksicitet - fisk

LC50, 96 hours: >100 mg/l, Fish

Akut toksicitet - krebsdyr

EC50, 48 timer: 12600 mg/l, Daphnia magna
EC50, 48 hours: 8300 mg/l, Daphnia magna

Akut toksicitet - alger

IC50, 72 hours: >100 mg/l, Alger

Kronisk akvatisk toksicitet
Kronisk toksicitet Akvatiske krebsdyr

NOEC, 28 dage: >10<100 mg/l, Krebsdyr, ferskvand

12.2. Persistens og nedbrydelighed
Persistens og nedbrydelighed Produktet er ikke hurtigt nedbrydeligt.
Miljøoplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Persistens og
nedbrydelighed

Produktet er hurtigt nedbrydeligt.

Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Persistens og
nedbrydelighed

Produktet er bionedbrydeligt.

ACETON
Persistens og
nedbrydelighed

Produktet er hurtigt nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale
Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data til rådighed om bioakkumulering.

Fordelingskoefficient

Ikke til rådighed.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Bioakkumuleringspotential Bioakkumulering er usandsynlig.
e
12.4. Mobilitet i jord
Mobilitet

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let fra alle
overflader.
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Miljøoplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Mobilitet

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let
fra alle overflader.
Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane

Mobilitet

Produktet indeholder flygtige organiske forbindelser (VOC'er), som vil fordampe let
fra alle overflader.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Resultater af PBT og vPvB
vurdering

Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

Miljøoplysninger om indholdsstoffer
PETROLEUMGASER, FLYDENDE
Resultater af PBT og vPvB Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.
vurdering
Hydrocarbons C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
Resultater af PBT og vPvB Dette stof er ikke klassificeret som PBT eller vPvB i henhold til gældende EU
vurdering
kriterier.
ACETON
Resultater af PBT og vPvB Dette produkt indeholder ikke stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.
vurdering
12.6. Andre negative virkninger
Andre skadelige effekter

Ikke til rådighed.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Generel information

Ensure containers are empty before discarding (explosion risk).

Metoder for bortskaffelse

Må ikke punkteres eller brændes, selv når den er tom. Undgå at spildet eller afstrømning
kommer i afløb, kloakker eller vandløb. Bortskaf affald til anlæg, som er godkendt til
affaldshåndtering, i overensstemmelse med kravene fra de lokale affaldsmyndigheder. Rester
og tomme beholdere skal håndteres som farligt affald i henhold til lokale og nationale
bestemmelser.

Affaldsklasse

Fuld eller delvis tom aerosol: 16 05 04, Tøm Aerosol: 15 01 10 (Indeholder farlige rester),
Tøm Aerosol: 15 01 04 (Ingen farlige rester).

PUNKT 14: Transportoplysninger
14.1. FN-nummer
UN Nr. (ADR/RID)

1950

UN Nr. (IMDG)

1950

UN Nr. (ICAO)

1950
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UN Nr. (ADN)

1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)
UN-forsendelsesbetegnelse
(ADR/RID)

AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse
(IMDG)

AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse
(ICAO)

AEROSOLS

UN-forsendelsesbetegnelse
(ADN)

AEROSOLS

14.3. Transportfareklasse(r)
ADR/RID klasse

2,5F

ADR/RID label

2.1

IMDG klasse

2.1

ICAO klasse/division

2.1

14.4. Emballagegruppe
ADR/RID emballagegruppe

#

IMDG emballagegruppe

#

ICAO emballagegruppe

#

14.5. Miljøfarer
Miljøfarlige stoffer/marine pollutant
Nej.
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
EmS

F-D, S-U

Tunnel restriktionskode

(D)

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Transport i bulk i henhold til
Bilag II af MARPOL 73/78 og
IBC Koden

Ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
EU Lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om
registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) (som
ændret).
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (som ændret).

Authorisationer (Titel VII
Forordning 1907/2006)

Ingen særlige godkendelser er kendt for dette produkt.

Restriktioner (Titel VII
Forordning 1907/2006)

For dette produkt kendes ingen særlige restriktioner ved brug.
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15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført nogen kemikalie sikkerheds vurdering.
PUNKT 16: Andre oplysninger
Klassificeringsmetoder i
henhold til forordning (EF) nr.
1272/2008

Aerosol 1 - H222, H229: Vægten af beviser.
Eye Irrit. 2 - H319, STOT SE 3 - H336, Aquatic Chronic 3 - H412: Beregningsmetode.

Udgivet af

Teknisk afdeling

Revisions dato

16-01-2019

Revision

4

Erstatter dato

16-07-2018

SDS nummer

21059

Den fuldstændige ordlyd af H- H220 Yderst brandfarlig gas.
sætninger
H222 Yderst brandfarlig aerosol.
H225 Meget brandfarlig væske og damp.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H280 Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination
med andre materialer eller i enhver proces. Sådanne oplysninger er baseret på virksomhedens bedste viden og
overbevisning, nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti eller repræsentation for deres
nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig egnetheden af sådanne oplysninger til
hans eget brug.
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