TRS PLASTO
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende
ændring Forordning (EU) 2015/830

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

Produktidentifikator

Produktets form

: Blanding

Produktnavn

: TRS PLASTO

1.2.

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

1.2.1.

Relevante identificerede anvendelser

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig
anvendelse

: Industriel
Forbeholdt erhvervsmæssig brug

Relevante identificerede anvendelser for stoffet : klæbestoffer
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes
1.2.2.

Anvendelser der frarådes

Ingen tilgængelige oplysninger
1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Comercial Química Massó, S.A. (Česká Republika)
Baarova 1542/48
140 00 Praha 4 - CESKÁ REPUBLIKA
T +420 241 006 571 - F +420 241 481 798
msds.support@cqmasso.com

1.4.

Nødtelefon

Nødtelefonnummer

: 704 100 087 (España)

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Brandfarlige væsker,
kategori 2
Alvorlig
øjenskade/øjenirritation,
kategori 2
Specifik målorgantoksicitet
— enkelt eksponering,
kategori 3, narkose

H225
H319
H336

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16
Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger
Ingen tilgængelige oplysninger
2.2.

Mærkningselementer

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning
Farepiktogrammer (CLP)

:

Signalord (CLP)

: Fare

Farlige indholdsstoffer

: Acetone; butanon; ethylmethylketon

Faresætninger (CLP)

: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

GHS02

GHS07
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Sikkerhedssætninger (CLP)

: P403+P233 - Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P223 - Undgå kontakt med vand.
P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.

Sikkerhedsforanstaltninger for
plantebeskyttelsesmidler

:

2.3.

Andre farer

Ingen tilgængelige oplysninger

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.1.

Stoffer

Ikke anvendelig
3.2.

Blandinger

Navn

Produktidentifikator

%

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

Acetone

(CAS nr) 67-64-1
(EC-nummer) 200-662-2
(EC Index nummer) 606-001-00-8
(REACH-nr) 01-2119471330-49

25 - 50

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

butanon; ethylmethylketon

(CAS nr) 78-93-3
(EC-nummer) 201-159-0
(EC Index nummer) 606-002-00-3
(REACH-nr) 01-2119457290-43

25 - 50

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

Ordlyd af 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 vejrtrækningen lettes. I tilfælde af ubehag,
ring til en GIFTINFORMATION/læge.

Førstehjælp efter hudkontakt

: Skyl/brus huden med vand. Alt tilsmudset tøj tages straks af.

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/virkninger efter indånding

: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Symptomer/virkninger 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

: Meget brandfarlig væske og damp.

Eksplosionsfare

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

5.3.

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. 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 hænder, overarme og ansigt grundigt efter brug.

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:
Opbevares på et brandsikkert sted. Hold beholderen tæt lukket.

Uforenelige produkter

: Stærke baser. Stærke syrer.

Uforenelige materialer

: Antændelseskilder. Direkte sollys. Varmekilder.

Lagertemperatur

: ≈ 10 - 25 °C

7.3.

Særlige anvendelser

Se afsnit 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1.

Kontrolparametre

Acetone (67-64-1)
EU
EU
EU
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Frankrig
Tyskland
Tyskland
Tyskland

Lokalt navn
IOELV TWA (mg/m³)
IOELV TWA (ppm)
Lokalt navn
VME (mg/m³)
VME (ppm)
VLE (mg/m³)
VLE (ppm)
Noter (FR)
TRGS 900 Lokalt navn
TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m³)
TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (ppm)

Acetone
1210 mg/m³
500 ppm
Acétone
1210 mg/m³
500 ppm
2420 mg/m³
1000 ppm
Valeurs règlementaires contraignantes
Aceton
1200 mg/m³
500 ppm
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Acetone (67-64-1)
Tyskland
Italien

TRGS 900 Bemærkning
Lokalt navn

DFG,EU
Acetone

Italien

OEL TWA (mg/m³)

1210 mg/m³

Italien

OEL TWA (ppm)

500 ppm

Holland
Holland
Portugal
Portugal
Portugal
Spanien
Spanien
Spanien
Spanien

Grenswaarde TGG 8H (mg/m³)
Grenswaarde TGG 15MIN (mg/m³)
Lokalt navn
OEL TWA (ppm)
OEL STEL (ppm)
Lokalt navn
VLA-ED (mg/m³)
VLA-ED (ppm)
Noter

1210 mg/m³
2420 mg/m³
Acetona
500 ppm
750 ppm
Acetona
1210 mg/m³
500 ppm
VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite
Biológico específico en este documento.) , VLI
(Agente químico para el que la U.E. estableció en su
día un valor límite indicativo. Todos estos agentes
químicos figuran al menos en una de las directivas de
valores límite indicativos publicadas hasta ahora (ver
Anexo C. Bibliografía). Los estados miembros
disponen de un tiempo fijado en dichas directivas para
su transposición a los valores límites de cada país
miembro. Una vez adoptados,estos valores tienen la
misma validez que el resto de los valores adoptados
por el país.)
50 mg/l Parámetro: Acetona - Medio: Orina - Momento
de muestreo: Final de la jornada laboral - Notas: I
(Significa que el indicador biológico es inespecífico
puesto que puede encontrarse después de la
exposición a otros agentes químicos)

Lokalt navn
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
Lokalt navn
MAK (mg/m³)
MAK (ppm)
KZGW (mg/m³)
KZGW (ppm)
Bemærkning (CH)

Acetone
1210 mg/m³
500 ppm
3620 mg/m³
1500 ppm
Acétone
1200 mg/m³
500 ppm
2400 mg/m³
1000 ppm
4x15

butanon; ethylmethylketon (78-93-3)
EU
Lokalt navn
EU
IOELV TWA (mg/m³)
EU
IOELV TWA (ppm)
EU
IOELV STEL (mg/m³)
EU
IOELV STEL (ppm)
Tyskland
TRGS 900 Lokalt navn
Tyskland
TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (mg/m³)
Tyskland
TRGS 900 Grænseværdier for arbejdsplads (ppm)
Tyskland
TRGS 900 Bemærkning
Italien
Lokalt navn

Butanone
600 mg/m³
200 ppm
900 mg/m³
300 ppm
Butanon
600 mg/m³
200 ppm
DFG;EU;H;Y
Butanone

Italien

OEL TWA (mg/m³)

600 mg/m³

Italien

OEL TWA (ppm)

200 ppm

Italien

OEL STEL (mg/m³)

900 mg/m³

Italien

OEL STEL (ppm)

300 ppm

Spanien

Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz
Schweiz
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butanon; ethylmethylketon (78-93-3)
Portugal
Lokalt navn
Portugal
OEL TWA (ppm)
Portugal
OEL STEL (ppm)
Spanien
Lokalt navn
Spanien
VLA-ED (mg/m³)
Spanien
VLA-ED (ppm)
Spanien
VLA-EC (mg/m³)
Spanien
VLA-EC (ppm)
Spanien
Noter

Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien
Storbritannien

Lokalt navn
WEL TWA (mg/m³)
WEL TWA (ppm)
WEL STEL (mg/m³)
WEL STEL (ppm)
Bemærkning (WEL)

Acetone (67-64-1)
DNEL/DMEL (Arbejdstagere)
Akut - systemisk effekt, dermal
Akut - lokal effekt, indånding
Langvarig - lokal effekt, dermal
Langvarig - lokal effekt, indånding
DNEL/DMEL (Almindelige befolkning)
Langvarig - systemisk effekt,oral
Langvarig - systemisk effekt, indånding
Langvarig - systemisk effekt, dermal
PNEC (Vand)
PNEC aqua (ferskvand)
PNEC aqua (havvand)
PNEC aqua (intermitterende, ferskvand)
PNEC (Sediment)
PNEC sediment (ferskvand)
PNEC sediment (havvand)
PNEC (Jord)
PNEC jord
PNEC (STP)
PNEC rensningsanlæg
8.2.

Metiletilcetona (MEK) (2-Butanona)
200 ppm
300 ppm
Metiletilcetona (Butanona)
600 mg/m³
200 ppm
900 mg/m³
300 ppm
VLB® (Agente químico que tiene Valor Límite
Biológico), VLI (Agente químico para el que la U.E.
estableció en su día un valor límite indicativo).
Butan-2-one (methyl ethyl ketone)
600 mg/m³
200 ppm
899 mg/m³
300 ppm
Sk (Can be absorbed through the skin. The assigned
substances are those for which there are concerns
that dermal absorption will lead to systemic toxicity),
BMGV (Biological monitoring guidance values are
listed in Table 2)

<= mg/kg kropsvægt/dag
≈ 2420 mg/m³
≈ 186 mg/kg kropsvægt/dag
≈ 1210 mg/m³
≈ 62 mg/kg kropsvægt/dag
≈ 200 mg/m³
≈ 62 mg/kg kropsvægt/dag
≈ 10,6 mg/l
≈ 1,06 mg/l
≈ 21 mg/l
≈ 30,4 mg/kg tørvægt
≈ 3,04 mg/kg tørvægt
≈ 33,3 mg/kg tørvægt
≈ 100 mg/l

Eksponeringskontrol

Personlige værnemidler

: Undgå enhver unødvendig eksponering.
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Beskyttelse af hænder

: The selection of a specific glove for a particular application and duration of use in a workplace
shoud also take into to acount all relevant workplace factors such as, but not limited to :Other
chemical wich may be handled, physical requierements (cut/puncture protection,desterity,
thermal protection), as well as the instructions/specifications provided by the gloves supplier.
Chemical resistant gloves according to EN 374. The gloves are recommended with a protection
factor 6; corresponding> 480 minutes of permeation time. For exemple
nitrile rubber (0.4 mm),neoprene rubber (0,5 mm), cloruro de polivinilo (0.7 mm).

Beskyttelse af øjne

: Integral goggles mounting (EN 166).

Beskyttelse af krop og hud

:

Åndedrætsbeskyttelse

: Hvis brugen af produktet indebærer risiko for eksponering ved indånding, anbefales
åndedrætsværn. Mask with filter against organic gases and vapors as type A (EN14387)

Andre oplysninger

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

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform

: Væske

Farve

: Farveløst.

Lugt

: Karakteristisk.

Lugtgrænse

: Ingen tilgængelige data

pH

: Ingen tilgængelige data

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1)

: Ingen tilgængelige data

Smeltepunkt

: ≈ -84 °C

Frysepunkt

: Ingen tilgængelige data

Kogepunkt

: > 55 °C

Flammepunkt

: ≈ -18 °C Acetone

Selvantændelsestemperatur

: ≈ 514 °C

Nedbrydningstemperatur

: Ingen tilgængelige data

Antændelighed (fast stof, gas)

: Meget brandfarlig væske og damp.

Damptryk

: ≈ 32,4 mbar

Relativ damptæthed ved 20 °C

: Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde

: Ingen tilgængelige data

Massefylde

: ≈ 0,85 g/cm³

Opløselighed

: Ingen tilgængelige data

Log Pow

: Ingen tilgængelige data

Viskositet, kinematisk

: 5291 mm²/s

Viskositet, dynamisk

: ≈ 4500 mPa.s

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

Meget 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.
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10.5.

Materialer, der skal undgås

Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxydationsmidler. Amin.
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

Acetone (67-64-1)
LD50, oral
LD50, hud
LC50 indånding rotte (støv/tåge - mg/l/4h)

5800 mg/kg kropsvægt
> 15688 mg/kg kropsvægt
50100 mg/l

Hudætsning/-irritation

: Ikke klassificeret

Andre farer

: 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

: Ikke klassificeret

Kimcellemutagenitet

: Ikke klassificeret

Carcinogenicitet

: Ikke klassificeret

Reproduktionstoksicitet

: Ikke klassificeret

Enkel STOT-eksponering

: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Gentagne STOT-eksponeringer

: Ikke klassificeret

Aspirationsfare

: Ikke klassificeret

TRS PLASTO
Viskositet, kinematisk
Potentielle skadelige helbredsvirkninger på
mennesker og mulige symptomer

5291 mm²/s
: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være
opfyldt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1.

Toksicitet

Acetone (67-64-1)
LC50 fisk
EC50 andre vandorganismer 1
EC50 andre vandorganismer 2
12.2.

5540 mg/l
12600 mg/l waterflea
3400 mg/l

Persistens og nedbrydelighed

TRS PLASTO
Persistens og nedbrydelighed
12.3.

Ikke fastsat.

Bioakkumuleringspotentiale

TRS PLASTO
Bioakkumuleringspotentiale

Ikke fastsat.

Acetone (67-64-1)
Log Pow

-0,24

12.4.

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.
7/10
Udgivelsesdato: 22/10/2018
Revideret den:16/10/2018
Version: 1.1
Erstatter: 24/08/2017

TRS PLASTO
Sikkerhedsdatablad
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende
ændring Forordning (EU) 2015/830

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Produkt/Emballage-bortskaffelse

: Destrueres i overensstemmelse med gældende lokale/nationale sikkerhedsregler.
Indholdet/beholderen bortskaffes i opsamlingssted for farligt eller specialaffald i
overensstemmelse med lokale, regionale, nationale og/eller internationale regulativer.

Andre farer

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

Miljø - affald

: Undgå udledning til miljøet.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Svarende til kravene for ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.

UN-nummer

UN-nr. (ADR)

: 1133

UN-nr. (IMDG)

: 1133

UN-nr. (IATA)

: 1133

14.2.

UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Korrekt transportbetegnelse (ADR)

: ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) (Acetone)

Officiel godsbetegnelse (IMDG)

: ADHESIVES

Korrekt transportbetegnelse (IATA)

: Adhesives

Beskrivelse i transportdokument (ADR)

: UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) (Acetone), 3, III, (E)

Beskrivelse i transportdokument (IMDG)

: UN 1133 ADHESIVES, 3, III

Beskrivelse i transportdokument (IATA)

: UN 1133 Adhesives, 3, III

14.3.

Transportfareklasse(r)

ADR
Transportfareklasse(r) (ADR)

: 3

Faresedler (ADR)

: 3
:

IMDG
Transportfareklasse(r) (IMDG)

: 3

Faresedler (IMDG)

: 3
:

IATA
Transportfareklasse(r) (IATA)

: 3

Faresedler (IATA)

: 3
:

14.4.

Emballagegruppe

Emballagegruppe (ADR)

: III
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Emballagegruppe (IMDG)

: III

Emballagegruppe (IATA)

: III

14.5.

Miljøfarer

Miljøfarlig

: Nej

Marin forureningsfaktor

: Nej

Andre oplysninger

: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

14.6.

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Særlige forholdsregler for transport

: Transport ifølge ADR afsnit 2.2.3.1.5 (viskøst stof) kan finde anvendelse, Transport ifølge
IMDG afsnit 2.2.3.1.5 (viskøst stof) kan finde anvendelse, Transport ifølge IATA afsnit 3.3.3
(viskøst stof) kan finde anvendelse

- Vejtransport
Klassificeringskode (ADR)

: F1

Begrænsede mængder (ADR)

: 5l

Undtaget mængder (ADR)

: E1

Emballeringsforskrifter (ADR)

: P001, IBC02, R001

Særlige emballagebestemmelser (ADR)

: PP1, BB4

Bestemmelser om sammenpakning (ADR)

: MP19

Transportkategori (ADR)

: 3

Særlige bestemmelser for transport Gennemførelse (ADR)

: S2

Tunnelrestriktionskode (ADR)

: E

EAK-kode

: •3YE

- Søfart
Særlige bestemmelser (IMDG)

: 223, 955

Begrænsede mængder (IMDG)

: 5L

Undtagne mængder

: E1

Emballeringsforskrifter (IMDG)

: P001, LP01

Særlige emballagebestemmelser (IMDG)

: PP1

Emballagevejledning for IBC (IMDG)

: IBC03

Tankanvisninger (IMDG)

: T2

Tank særlige bestemmelser (IMDG)

: TP1

EmS-nr. (Brand)

: F-E

EmS-nr. (Udslip)

: S-D

Stuvningskategori (IMDG)

: A

Egenskaber og bemærkninger (IMDG)

: Adhesives are solutions of gums, resins, etc., usually volatile due to the solvents. Miscibility
with water depends upon their composition.

- 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

ERG-kode (IATA)

: 3L

14.7.

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

Ikke anvendelig
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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 underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH
Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten
Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH
15.1.2.

Nationale regler

Overhold alle nationale/lokale forskrifter.
15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført nogen kemikaliesikkerhedsvurdering

PUNKT 16: Andre oplysninger
Angivelse af ændringer:
9

Flammepunkt

Tilføjet

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.

Rådgivning om oplæring/instruktion

: workers must have risk-specific training.

Andre oplysninger

: Ingen.

H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd:
Eye Irrit. 2
Alvorlig øjenskade/øjenirritation, kategori 2
Flam. Liq. 2
Brandfarlige væsker, kategori 2
STOT SE 3
Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, kategori 3, narkose
H225
Meget brandfarlig væske og damp.
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
H336
Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Klassifikation og fremgangsmåde, der er anvendt til udarbejdelse af blandingernes klassifikation i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:
Flam. Liq. 2
H225
Beregningsmetode
Eye Irrit. 2
H319
Beregningsmetode
STOT SE 3
H336
Beregningsmetode

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
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