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PUNKT 1 : IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN  OG AV SELSKAPET/FORETAKET 

1.1   PRODUKTIDENTIFIKATOR: DIMAFIX LIQUIDO DABBER
Produktkode: SPRO17401

1.2   RELEVANTE IDENTIFISERTE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN SAMT ANVENDELSER SOM FRARÅDES: 
[_] Industrieel  [X] Professioneel  [X] Forbruk Bruksområde (viktigste tekniske funksjoner): 

Klebe. 
 Bruksområder: 
Forbrukeres bruksområder (SU21). 
 Bruksområder det rådes mot: 
Det anbefalles at dette produkt ikke benyttes for noe annet formål eller industriell eller fagmessig anvendelse enn det som tidligere er nevnt under
'Forutsatte eller Idenfiserte' anvendelsesområder. 
 Restriksjoner på produksjon, plasserer på markedet og bruk, i henhold til Vedlegg XVII Forordning (EF) nr. 1907/2006: 
Ikke begrenset. 

1.3   NÆRMERE OPPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AV SIKKERHETSDATABLADET: 
DIMA 3D, S.L.
c/ Madre de Dios, 19 - 47011 - Valladolid
Telefon: +34 983 254830
 E-mail adresse til person som er ansvarlig for Sikkerhetsdatablad: 
Comercial@dima3d.com

1.4   NØDNUMMER: +34 983 254830 (9:00-18:00 h.) (arbeidstid)

PUNKT 2 : FAREIDENTIFIKASJON

2.1   KLASSIFISERING AV STOFFET ELLER BLANDINGEN: 

 Klassifisering i henhold til Forordning (EU) nr. 1272/2008~2017/776 (CLP): 
FARE: Flam. Liq. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319

Fareklasse Klassifisering av blanding Kat. Eksponeringsveier Målorganene Effekter

 Fysiokjemisk:

 Menneskers helse:

 Miljø:
Ikke klassifisert

Flam. Liq. 2:H225 Kat.2 - - -
Eye Irrit. 2:H319 Kat.2 Okulær Øyne Irritasjon

Fulltekst faresetninger nevnt er angitt i delen 16. 

Merk: Når man i avsnitt 3 nevner en prosentgrad, beskriver nevnte grad de helse- og miljøfarer som nevnes som virkninger ved benyttelse av høyeste
konsentrasjonsgrad av hver av komponentene, men dog mindre enn den oppgitte maksimalverdi.

2.2   MERKNINGSELEMENTER: 

Dette produktet er merket med signalordet FARE i henhold til Forordning (EU) nr.
1272/2008~2017/776 (CLP)

 Faresetninger: 
H225 Meget brannfarlig væske og damp. 
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. 
 Sikkerhetssetninger forebygging: 
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. 
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. 
P103 Les etiketten før bruk. 
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. 
P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. 
P280F Benytt vernehansker, verneklær og vernebriller. Åndedrettsvern skal benyttes (ved utilstrekkelig ventilasjon). 
P305+P351+P338-P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette

enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. 
P501a Innhold/beholder leveres i henhold til lokale bestemmelser. 
 Supplerende setninger: 
Ingen. 
 Stoffer som bidrar til klassifisering: 
Ingen i lignende eller høyere prosenter enn grensen for navnet. 

2.3   ANDRE FARER: 
Farer som ikke føre til klassifisering, men som kan bidra til alle farer av blandingen: 
 Andre fysiokjemiske farer: Damper kan danne med luft en blanding potensielt brannfarlig og eksplosive. 
 Andre risiko og negative virkringer på menneskers helse: Forlenget eksponering for damper kan gi forbigående søvnighet. Ved langvarig kontakt kan gi
tørr hud. 
 Andre uønskede effekter på miljøet: # Inneholder ikke stoffer som oppfyller PBT/vPvB kriteriene. 
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PUNKT 3 : SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELE R 

3.1   STOFFER: 
Ikke anvendelig (blanding). 

3.2   BLANDINGER: 
Dette produktet er en blanding. 
 Kjemisk karakterisering: 
Løsning av resina. 

 HELSEFARLIGE INGREDIENSER: 
Substanser som medvirker i prosenter som overgår immunitetsgrensen: 

80 < 90 % Etylalkohol
CAS: 64-17-5 , EC: 200-578-6 REACH: 01-2119457610-43 Indeks-nr. 603-002-00-5
CLP: Fare: Flam. Liq. 2:H225 | Eye Irrit. 2:H319 < REACH

5 < 10 % Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo
CAS: 25086-89-9 , List No. 607-540-1 REACH: Fri (polymer) Autoklassifisert
CLP: Aquatic Chronic 4:H413

1 < 2,5 % Butylacetat
CAS: 123-86-4 , EC: 204-658-1 REACH: 01-2119485493-29 Indeks-nr. 607-025-00-1
CLP: Advarsel: Flam. Liq. 3:H226 | STOT SE (narkose) 3:H336 | EUH066 < REACH / ATP01

 Urenheter: 
Inneholder ikke andre komponenter eller urenheter som vil påvirke klassifisering av produktet. 

 Stabilisatorer: 
Ingen

 Henvisning til andre punkter: 
For ytterligere informasjon om farlige komponenter, se punkter 8, 11, 12 og 16. 

 STOFFER AV HØY BEKYMRING (SVHC-STOFFE R) : 
# Liste oppdatert av ECHA på 27/06/2018. 
 SVHC stoffer underlagt godkjenning, inkludert i Ve dlegg XIV Foror dning (EF) nr. 1907/2006: 
Ingen
 SVHC stoffer kandidater som skal inkluderes i Vedlegg XIV For ordning  (EF) nr. 1907/2006: 
Ingen

 PERSISTENT, BIOAKKUMULERENDE OG TOKSISKE STOFFER (PBT) ELLER SVÆRT PERSISTENTE OG SVÆRT BIOAKKUMULERENDE (VPVB): 
Inneholder ikke stoffer som oppfyller PBT/vPvB kriteriene.
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PUNKT 4 : FØRSTEHJELPSTILTAK 

4.1   BESKRIVELSE AV FØRSTEHJELPSTILTAK:

Symptomer kan forekomme etter eksponering, så i tilfeller av direkte kontakt med produktet, hvis du er i tvil, eller når symptomene vedvarer,
søk legehjelp. Ikke gi en bevisstløs person noe via munnen. Førstehjelpere bør ta hensyn til selvbeskyttelse og bruke anbefalt verneutstyr hvis
det er en mulighet for eksponering. Bruk vernehansker ved førstehjelp. 

Eksponeringsveier Major symptomer og effekter, akutt og forsinket Beskrivelde av førstehjelp

 INNÅNDING Innånding av løsemiddeldamp kan forårsake hodepine,
svimmelhet, utmattelse, svakhet i muskler, trøtthet og i
ekstreme tilfeller, bevisstløshet. 

Den berørte bør fraktes utenfor det forurensede området og ut i
frisk luft. Hvis pusten er uregelmessig eller den stopper opp,
skal kunstig åndedrett utføres. Hvis personen er bevisstløs,
plasser vedrørende i en egnet posisjon for restitusjon. Hold
vedrørende varm og godt tildekket til legehjelpen kommer. 

 HUD: Ved langvarig kontakt, kan gi tørr hud. De forurensede klærne skal fjernes umiddelbart. De utsatte
stedene skal rengjøres nøye ved bruk av rikelig med kaldt vann
og nøytral såpe eller et egnet produkt til rengjøring av huden.
Ikke bruk løsemidler. 

 ØYNENE: Kontakt med øynene forårsaker rødhet og smerte. Fjern eventuelle kontaktlinser. Skyll øynene med rikelig kaldt
vann i minst 15 minutter, dra øyelokkene forsiktig oppover for å
komme godt til, fortsett til irritasjonen går ned. Kontakt
øyeblikkelig en medisinsk spesialist. 

 SVELGING Svelging kan forårsake halsirritasjon, magesmerter,
trøtthet, kvalme, oppkast og diaré. 

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen
eller etiketten. Ikke fremkall brekninger da det finnes risiko for
aspirasjon. Hold den pasienten i ro. 

4.2   VIKTIGSTE SYMPTOMER OG VIRKNINGER, BÅDE AKUTTE OG FORSINKEDE:
De viktigste symptomene og virkninger er angitt i avsnitt 4.1 og 11 

4.3   ANGIVELSE AV OM ØYEBLIKKELIG LEGEHJELP OG SPESIALBEHANDLING ER NØDVENDIG: 
 Merknader til lege: Behandling kan rettes på kontroll av symptomer og klinisk tilstanden til pasienten. 
 Motgift og kontraindikasjoner: Ingen spesifikk motgift kjent. 

PUNKT 5 : BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1   SLOKKINGSMIDLER: 
Slukningspulver eller CO2. I alvorligere branntilfeller brukes også alkoholbestandig skum og pulverisert vann. Skal ikke brukes til slukning: direkte
vannsprut. Direkte vannstråle vil kanskje ikke være effektiv for å slukke brannen siden brannen kan spre seg. 

5.2   SPESIELLE FARER I FORBINDELSE MED STOFFET ELLER BLANDINGEN: 
Meget brannfarlig væske og damp. Som konsekvens av forbrenning eller termisk spalting, kan det danne seg farlige produkter: karbonmonoksid,
karbondioksid, nitrogenoksider. Irriterende. Eksponering til forbrennings- eller spaltingsprodukter kan være helsefarlig. 

5.3   ANVISNINGER FOR BRANNMANNSKAP: 
 Spesielt beskyttelsesutstyr: I henhold til brannens størrelse kan det være nødvendig med vernedrakt mot varme, selvstendig pusteutstyr, hansker,
vernebriller eller ansiktsmasker og vernestøvler. Hvis brannhemmende beskyttende utstyr ikke er tilgjengelig eller ikke brukt, bekjempes brannen fra
beskyttet posisjon eller på trygg avstand. Standard EN 469, vil gi grunnleggende beskyttelsesnivå mot kjemikalieuhell. 
 Andre opplysninger: Bruk vann til å avkjøle tanker, cisterner eller beholdere i nærheten av varmekilder eller ild. Ta i be tr aktn in g vindr etningen. Unngå at
produktene som er anvendt under brannslukningen renner ut i vannavløpene, kloakkrør eller andre vannløp. 

PUNKT 6 : TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

6.1   PERSONLIGE SIKKERHETSTILTAK, PERSONLIG VERNEUTSTYR OG NØDPROSEDYRER: 
Eliminer mulige antenningskilder og sørg for å ventilere området hvis det er hensiktsmessig. Røyking forbudt. Unngå direkte kontakt med dette produktet.
Unngå innånding av damp. Ubeskyttede personer må sørges ledet i mot vinden. 

6.2   MILJØVERNTILTAK: 
Unngå forurensing av vannavløp, vannoverflater eller underjordiske vannkilder, i tillegg til jorden. Hvis det utføres større dumpinger av avfall eller hvis
produktet forurenser innsjøer, elver eller avløp, skal dette meddeles til de kompetente myndighetene i henhold til de lokale vedtektene. 

6.3   METODER OG UTSTYR FOR INNDEMMING OG OPPRENSNING: 
Fjern avfallet med absorberende materialer som ikke er brennbare (jord, sand, vermikulitt, diatomejord, osv..). Rengjør helst med biologisk nedbrytbart
vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler. Oppbevar restene i en lukket beholder. 

6.4   HENVISNING TIL ANDRE PUNKTER: 
For kontaktinformasjon i nødstilfeller, se kapittel 1. 
For informasjon om sikker håndtering, se kapittel 7. 
For å kontrollere eksponering og tiltak for individuell beskyttelse, se punkt 8. 
For å senere kunne fjerne avfallet, følg anbefalingene i punkt 13. 
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PUNKT 7 : HÅNDTERING OG LAGRING

7.1   FORHOLDSREGLER FOR SIKKER HÅNDTERING: 
Oppfyll det gjeldende lovverket for forebyggelse av arbeidsulykker. 
 Generelle forholdsregler: 
Unngå all form for søl eller lekkasje. La ikke beholderne stå åpne. 
 Anbefalinger for forebygging av brann og eksplosjon risiko: 
Dampene er tyngre enn luft, den kan bevege seg langs gulvet over lengre avstander og kan danne blandinger med luft som kan antennes eller eksplodere
hvis de kommer i kontakt med fjerntliggende tennkilder. På grunn av antenneligheten kan dette materialet kun brukes i områder uten tenningspunkter og
langt fra varme- eller elektrisitetskilder. Slå av mobiltelefoner og la være å røyke. Bruk ikke verktøy som kan fremstille gnister. 
- Flammepunkt : 14* ºC
- Selvantennelsestemperatur : 421* ºC
- Små brannfare eller eksplosive grenser : 3.3* -  19.0 % Volum 25ºC
 Forebyggelse råd vedrørende toksikologisk fare: 
Ikke spis, drikk eller røyk på områdene der påføring og tørking utføres. Vask hendene med såpe og vann etter produkthåndtering. For å kontrollere
eksponering og tiltak for individuell beskyttelse, se punkt 8. 
 Anbefalinger for å forebygge miljøforurensning: 
Det anses ikke som en fare for miljøet. I tilfelle med uforskyldt utslipp, følg instruksene i punkt 6. 

7.2   BETINGELSER FOR SIKKER OPPBEVARING, HERUNDER EVENTUELL UFORENELIGHET: 
Uautoriserte personer skal ikke ha adgang til området. Oppbevares utilgjengelig for barn. Produktet bør lagres isolert fra varme- og elektrisitetskilder. Ikke
røyk i lagerområdet. Er det mulig, så unngå direkte sollys. Unngå forhold med ekstrem fuktighet. For å unngå søl, bør åpne beholdere lukkes godt og
plasseres i loddrett stilling. For ytterligere informasjon, se punkt 10. 
 Lagerklasse : I henhold til gjeldende regelverk. 
 Maksimumstid for lagring : 24. måneder
 Temperatur intervall : min:    5. ºC,  maks:   40. ºC  (anbefalt). 
 Inkompatible materialer: 
Oppbevares adskilt fra reduksjonsmidler, oksydasjonsmidler, syrer, alkalier. 
 Type beholdere: 
I henhold til gjeldende regelverk. 
 Mengdegrense (Seveso III): Direktive 2012/18/EF: 
Ikke anvendelig (produkter til ikke industriell bruk). .

7.3   SÆRLIG(E) BRUKSOMRÅDE(R): 
Det finnes ingen øvrige anbefalinger for bruk av dette produktet enn de som allerede er indikert. 
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PUNKT 8 : EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONBESKYTTELSE 

8.1   KONTROLPARAMETRE : 
Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan personlig overvåkning, atmosfæreovervåkning, overvåkning av
arbeidsstedet eller biologisk overvåkning for å fastlå effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak eller og/eller behovet for bruk av personlig
åndedrettsvern være nødvendig. Referanse bør gjøres til EN689, EN14042 og EN482 standard om metoder for å vurdere eksponering ved innånding til
kjemiske stoffer og eksponering for kjemiske og biologiske agenter. Referanse bør  o gså gjøres til nasjonale retningslin je dokumenter for metod er for
fastsettelse av farlige stoffer. 

 EKSPONERINGSGRENSER (TLV) 

 TLV-TWA  TLV-STEL  Bemerkninger ÅrAGCIH 2017
ppm mg/m3 ppm mg/m3

Etylalkohol 1996 1000. 1880. - - A4 
Butylacetat 2015 50. 237. 150. 713.

TLV - Terskelgrenseverdier, TWA - Time We ig hted Average, STEL - Short Term Exposure Limit. 
A4 - Ikke klassifisert som kreftfremkallende hos mennesker. 

 BIOLOGISK GRENSEVERDI (BLV): 
Ikke fastsatt

 AVLEDET NIVÅ UTEN VIRKNING (DNEL): 
Nivå fri for avledet effekt (DNEL) er et nivå som ansees ufarlig i henhold til toksisitetsdata i overenstemmelse med de konkrete orienteringer som registreres
i REACH. DNL-verdien kan avvike fra grensen for yrkesmessig kontakt med stoffet (OEL) vedrørende samme kjemiske produkt. OEL-verdiene kan
fremkomme anbefalt av et bestemt selskap, normerende statlig organ eller ekspertorganisasjon. Selv om disse erkjennes likeledes å være verdier for
helseværn, avledes OEL-verdiene av en prosess som avviker fra REACH. 

 Avledet nivå uten virkning, arbeidere:  DNEL Innånding  DNEL Huden  DNEL Oralt
- Systemiske, akutte og kroniske effekter: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Etylalkohol s/r  (a) 950. (c) s/r  (a) 343. (c) -  (a) -  (c)
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)
Butylacetat 960. (a) 480. (c) 11.0 (a) 11.0 (c) -  (a) -  (c)

Avledet nivå uten virkning, arbeidere: 
- Lokale effekter, akutt o g kr onisk: 

 DNEL Innånding  DNEL Huden  DNEL Øyne
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Etylalkohol 1900. (a) s/r  (c) s/r  (a) s/r  (c) -  (a) -  (c)
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)
Butylacetat 960. (a) 480. (c) s/r  (a) s/r  (c) s/r  (a) -  (c)

 Avledet nivå uten virkning, generelt befolkningen:  DNEL Innånding  DNEL Huden  DNEL Oralt
- Systemiske, akutte og kroniske effekter: mg/m3 mg/kg bw/d mg/kg bw/d
Etylalkohol s/r  (a) 114. (c) s/r  (a) 206. (c) s/r  (a) 87.0 (c)
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)
Butylacetat 860. (a) 102. (c) 6.00 (a) 6.00 (c) 2.00 (a) 2.00 (c)

Avledet nivå uten virkning, generelt befolkningen: 
- Lokale effekter, akutt o g kr onisk: 

 DNEL Innånding  DNEL Huden  DNEL Øyne
mg/m3 mg/cm2 mg/cm2

Etylalkohol 950. (a) s/r  (c) s/r  (a) s/r  (c) -  (a) -  (c)
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  (a) -  (c) -  (a) -  (c) -  (a) -  (c)
Butylacetat 860. (a) 102. (c) s/r  (a) s/r  (c) s/r  (a) -  (c)

(a) - Akutt, kortsiktige eksponering, (c) - Kronisk, langvarig eller gjentatt eksponering. 
(-) - DNEL ikke tilgjengelig (uten data registrering nå REACH). 
s/r - DNEL ikke avledet (ikke identifisert risiko). 

 SPÅDD IKKE BERØRT KONSENTRASJON (PNEC): 

 Spådd ikke berørt konsentrasjon, vannlevende organismer: 
- Ferskvann, sjøvann og intermitterende release: 

 PNEC Ferskvann  PNEC Marin  PNEC Intermittent
mg/l mg/l mg/l

Etylalkohol 0.960 0.790 2.75
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  -  -  
Butylacetat 0.180 0.0180 0.360

- Renseanlegg (STP) og sedimenter i fersk- og sjøvann:  PNEC STP  PNEC Sedimenter  PNEC Sedimenter
mg/l mg/kg dry weight mg/kg dry weight

Etylalkohol 580. 3.60 2.90
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  -  -  
Butylacetat 35.6 0.981 0.0981

 Spådd ikke berørt konsentrasjon, terrestrial organismer: 
- Luft, jord og effekter for rovdyr og mennesker: 

 PNEC Air  PNEC Jord  PNEC Oralt
mg/m3 mg/kg dry weight mg/kg bw/d

Etylalkohol -  0.630 720.
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo -  -  -  
Butylacetat s/r 0.0903 n/b

(-) - PNEC ikke tilgjengelig (uten data registrering nå REACH). 
s/r - PNEC ikke avledet (ikke identifisert risiko). 
n/b - PNEC ikke avledet (ikke potensiale for bioakkumulering). 
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8.2   EKSPONERINGSKONTROLL: 

 TEKNISKE TILTAK : 

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. For dét må det ventileres godt og det bør finnes et godt system for generell ekstraksjon. Hvis det
ikke er nok med disse tiltakene for å holde konsentrasjonen av partikler og damp nedenunder eksponeringsgrensene under drift,
bør det anvendes et egnet pusteutstyr. 

 Beskyttelse av åndedrettssystemet: Unngå innånding av dampe. 
 Beskyttelse av øynene og ansikt: Det anbefales å installere vannkraner eller kilder med rent vann nær arbeidsstedet. 
 Beskyttelse av hender og hud: Det anbefales å installere vannkraner eller kilder med rent vann nær arbeidsstedet. Bruk av beskyttelseskremer kan hjelpe
til å beskytte utsatte områder på huden. Det må ikke påføres beskyttelseskremer når eksponeringen er over. 

 KONTROLLER PÅ ARBEIDSEKSPONERING: Direktive 89/686/EØF~96/58/EF: 
Som et generelt mål på forebygging og sikkerhet på arbeidsplassen anbefaler vi bruk av en grunnleggende personlig verneutstyr (PVU), med tilsvarende EF
merking. For mer informasjon om personlig verneutstyr (lagring, bruk, rensning, vedlikehold, type og egenskapene til PVU, Beskyttelsesklasse, merking,
kategori, CEN normen, etc..), bør du kontakte de informative brosjyrene produsentene av PVU. 

 Maske: A-type filtermaske (brun) for gasser og damper av organiske forbindelser med et kokepunkt høyere enn 65°C (EN14387).
Klasse 1: lav kapasitet opp til 1000 ppm, Klasse 2: middels kapasitet opp til 5000 ppm, Klasse 3: høy kapasitet opp til 10 000
ppm. For å oppnå et akseptabelt beskyttelsesnivå, bør klassen filtre velges i følge type og konsentrasjon av de forurensende
agentene, i henhold til filterprodusentens spesifiseringer. Pusteutstyrern med filtre fungerer ikke godt nok når luften inneholder
høye konsentrasjoner ned damp eller oksygen-innhold på mindre 18% etter volum. Bruk uavhengig pusteapparat i nærvær av
høye konsentrasjoner med damp. 

 Briller: Vernebriller med sidebeskyttelse for skvetting og søl av væske (EN166). Rengjør daglig, og desinfiser med jevne mellomrom i
henhold til produsentens instruksjoner. 

 Ansiktsskjerm: Nei. 

 Hansker: Hansker som er bestandige ovenfor kjemiske produkter (EN374). Når det kan være en gjentatt eller langvarig kontakt, anbefales
det å bruke hansker med beskyttelsesnivå 5 eller høyere, med en bruksperiode >240 minutter. Når du forventer bare en kort
kontakt, anbefales det å bruke hansker med beskyttelsesnivå 2 eller høyere, med en bruksperiode >30 min. Tiden det tar for at
de valgte hanskene gjennomsyres bør være i henhold til den forventede bruksperioden. Ulike faktorer (f.eks temperaturen), som
giør praksis tid bruker beskyttelseshansker motstandsdyktig mot kjemikali er klart lavere enn det som er forskrevet i norm
EN374. På grunn av det store utvalget av omstendigheter og muligheter, bør ta hensyn til instruksjonene av produsenter av
hansker. Hanskene bør byttes ut umiddelbart hvis det oppdages tegn til degradering. 

 Støvel: Nei. 

 Forkle: Nei. 

 Verneklær: Nei. 

 Termiske farer: 
Ikke anvendelig (produktet håndteres ved romtemperatur). 

 KONTROLLTILTAK FOR MILJØMESSIG EKSPONERING: 
Unngå alle typer utslipp i miljøet. Unngå at utstrålingene i atmosfæren. 

 Utslipp på bakken: Unngå penetrasjon inn i jorden. 

 Utslipp i vann: Produktet skal ikke sendes ut i avløp, kloakkrør eller vannløp. 
-  Vannforvaltning lov: Dette produktet inneholder ikke noe stoff på listen over prioriterte stoffer i vannpolitikk i henhold til Direktiv 2000/60/EF~2013/39/EU.

 Utslipp i atmosfæren: På grunn av flyktighet kan det skje utslipp til atmosfæren under håndtering og bruk. Unngå utslipp i atmosfæren. 
-  VOC (industriellanlegg): Hvis dette produktet brukes i en industriell installasjon, Det må være bekreftet dersom produktet er underlagt Direktive
2010/75/EF, om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse aktiviteter i industrien:
Løsemidler :  88.6% Vekt , VOC (forsyning) :  88.6% Vekt , VOC :  46.5% C (uttrykt som karbon) , Molekylær vekt (gjennomsnitt) :  48.0 , Antall C-atom
(gjennomsnitt) :  2.1.
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PUNKT 9 :  FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER 

9.1   OPPLYSNINGER OM GRUNNLEGGENDE FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER: 
 Aspekt
- Fysisk form : Væske.
- Lukt : Karakteristisk
- Luktgrense : Ikke fastsatt (blanding). 
 pH-verdi
- pH-verdi : Ikke anvendelig (ikkevanndig medium). 
 Endring av status
- Smeltepunkt : Ikke anvendelig (blanding). 
- Startkokepunkt : 78.3* ºC  på 760 mmHg
 Tetthet
- Damptetthet : Ikke fastsatt
- Relativ tetthet : 0.827* på 20/4ºC Relativ vann
 Stabilitet
- Spaltingstemperatur : Ikke fastsatt (teknisk umulig å hente data). 
 Viskositet: 
- Viskositet : Ikke fastsatt
 Volatilitet: 
- Fordampningshastighet : Ikke fastsatt (mangel på data). 
- Damptrykk : 6* kPa     på 20ºC
- Damptrykk : 29.8* kPa     på 50ºC
 Løselighet(en)
- Løselighet i vann : Ikke fastsatt (mangel på data). 
- Fettløselighet : Ikke fastsatt (blanding utestet). 
- Delingskoeffisient n-oktanol/vann : Ikke anvendelig (blanding). 
 Antennelighet: 
- Flammepunkt : 14* ºC CLP 2.6.4.3.
- Små brannfare eller eksplosive grenser : 3.3* -  19.0 % Volum 25ºC
- Selvantennelsestemperatur : 421* ºC
 Eksplosive egenskaper: 
Damp kan danne eksplosive blandinger med luft, og kan flamme opp eller eksplodere ved nærvær av en antennelseskilde. 
 Oksyderende egenskaper: 
Produktet er ikke klassifisert som oksiderende. 

*Estimerte verdier basert på de stoffene som utgjør blandingen. 

9.2   ANDRE OPPLYSNINGER: 
- Faste stoffer : 10.6 % Vekt
- VOC (forsyning) : 88.6 % Vekt
- VOC (forsyning) : 732.9 g/l

Verdiene vist ikke alltid overens med produktet spesifikasjoner. Dataene for produktspesifikasjoner er tilgjengelig på Sikkerhetsdatablad. For ytterligere
informasjon om fysiokjemiske egenskaper tilknyttet sikkerhet og miljø, se punkter 7 og 12. 

PUNKT 10 : STABILITET OG REAKTIVITET

10.1   REAKTIVITET: 
 Korrosivitet til metaller: Det er ikke skadelig for metaller. 
 Pyroforiske egenskaper: Er ikke selvantennende. 

10.2   KJEMISK STABILITET: 
Stabilt under de anbefalte vilkårene for lagring og håndtering. 

10.3   RISIKO FOR FARLIGE REAKSJONER: 
Mulige farlig reaksjon med oksydasjonsmidler, syrer, alkalier, peroksider. 

10.4   FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS: 
 Varme: Oppbevar langt fra varmekilder. 
 Lys: Er det mulig, så unngå direkte sollys. 
 Luft: Produktet er ikke berørt av eksponering for luft, men det anbefales ikke forlate åpne beholdere. 
 Fuktighet: Unngå forhold med ekstrem fuktighet. 
 Trykk: Ikke relevant. 
 Støt: Produktet er ikke følsom for støt, men som en anbefaling av generell art bør unngås støt og røff behandling for å unngå bulker og brudd av
emballasje, spesielt når produktet håndteres i store mengder, og i løpet av lasteoperasjoner og laste ned. 

10.5   MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS: 
Oppbevares adskilt fra reduksjonsmidler, oksydasjonsmidler, syrer, alkalier. 

10.6   FARLIGE NEDBRYTINGSPRODUKTER: 
Som konsekvens av termisk spalting, kan det danne seg farlige produkter: nitrogenoksider. 
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PUNKT 11 : TOKSIKOLOGISKE OP PLYSNINGER

Det er ingen toksikologiske data tilgjenglige på selve produktet. Den toksikologiske vurderingen av dette blanding er utført etter metoden med konvensjonell
beregning fra Forordning (EU) nr. 1272/2008~2017/776 (CLP). 

11.1  OPPLYSNINGER OM TOKSIKOLOGISKE VIRKNINGER: 

 AKUTT TOKSISITET: 

 Dødelig dose og konsentrasjoner 
av individuelle komponenter :

 DL50 (OECD 401)  DL50 (OECD 402)  CL50 (OECD 403)
mg/kg oralt mg/kg huden mg/m3.4h  innånding

Etylalkohol 10470. Rotte >  20000. Kanin >  20000. Rotte
Butylacetat 10768. Rotte 17600. Kanin >  23400. Rotte

 Ikke observert virkning nivå (NOAEL) 
Ikke fastsatt
 Laveste observert virkning nivå (LOAEL) 
Ikke fastsatt

 INFORMASJON PÅ SANNSYNLIG RUTER AV EKSPONERING: Akutt toksisitet: 

Eksponeringsveier Akutt toksisitet Kat. Major effekter, akutt og/ell er forsinket Kriterium

 Innånding: 
Ikke klassifisert

- CLP
3.1.3.6.

ATE > 20000 mg/m3 Ikke klassifisert som et produkt med akutt toksisitet ved innånding
(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

Ikke klassifisert

 Hud: 
Ikke klassifisert

- CLP
3.1.3.6.

ATE > 2000 mg/kg Ikke klassifisert som et produkt med akutt toksisitet hudkontakt
(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

Ikke klassifisert

 Øyne: - CLP
1.2.5.

Ikke fastsatt Ikke klassifisert som et produkt med akutt toksisitet øyekontakt
(mangel på data). Ikke klassifisert

 Svelging: 
Ikke klassifisert

- CLP
3.1.3.6.

ATE > 5000 mg/kg Ikke klassifisert som et produkt med akutt toksisitet svelging
(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

Ikke klassifisert

CLP 3.1.3.6: Classification of mixtures based on ingredients of the mixture (additivity formula). 

 KORROSJON / IRRITASJON / SENSIBILISERING : 

Fareklasse Målorganene Kat. Major effekter, akutt og/ell er forsinket Kriterium

 Luftsveiskorrosjon/irritasjon: - CLP
1.2.6.
3.8.3.4.

Ikke klassifisert
- Ikke klassifisert som et etsende eller irriterende ved innånding

(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

 Hudkorrosjon/-irritasjon: - CLP
3.2.3.3.Ikke klassifisert

- Ikke klassifisert som etsende eller irriterende i kontakt med hud
(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

 Alvorlig øyeskade/-irritasjon: Kat.2 CLP
3.3.3.3.

Øyne # IRRITERENDE: Forårsaker kraftig øyeirritasjon. 

 Åndedrettssensibilisering: - CLP
3.4.3.3.Ikke klassifisert

- Ikke klassifisert som et produkt sensibiliserende ved innånding
(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

 Hud sensibilisering: - CLP
3.4.3.3.Ikke klassifisert

- Ikke klassifisert som et produkt sensibiliserende ved hud kontact
(basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er
oppfylt). 

CLP 3.2.3.3: Classification of the mixture when data are available for all components or only for some components. 
CLP 3.3.3.3: Classification of the mixture when data are available for all components or only for some components. 
CLP 3.4.3.3: Classification of the mixture when data are available for all components or only for some components. 

 ASPIRASJONSFARE: 

Fareklasse Målorganene Kat. Major effekter, akutt og/ell er forsinket Kriterium

 Aspirasjonsfare: 
Ikke klassifisert

- CLP
3.10.3.3.

- Ikke klassifisert som et farlig av aspirasjon (basert på tilgjengelig
informasjon, klassifisering vilkår ikke er oppfylt). Ikke klassifisert

CLP 3.10.3.3: Classification of the mixture when data are available for all components or only for some components. 

 SPESIFIKK MÅLORGANTOKSISITET (STOT): Enkelt eksponering (SE) og/eller Gjentatt eksponering (RE): 
Ikke klassifisert som farlig produkt for spesifikke målorganer (basert på tilgjengelig informasjon, klassifisering vilkår ikke er oppfylt). 
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 CMR-VIRKNINGER: 
 Kreftfremkallende effekter: Det regnes ikke som kreftfremkallende. 
 Kimcellemutagenisitet: Anses ikke som en mutagent produkt. 
 Reproduksjonstoksisitet: Skader ikke fruktbarhet. Skader ikke fosteret utvikling. 
 Effekter via amming: Ikke klassifisert som farlig produkt for ammende barn. 

 FORSINKET OG UMIDDELBAR EFFEKTER SAMT KRONISKE VIRKNINGER FRA KORT OG LANG SIKT EKSPONERING: 
 Eksponeringsveier: Kan absorberes av inhalering av damp, gjennom huden og svelging. 
 Kortsiktige eksponering: Utsettelse for produktets løsemiddeldamper i konsentrasjoner over den yrkesmessige eksponeringsgrenser, kan forårsake
skadelige effekter på slimhinner og åndedrettsorgan, samt effekter på nyrer, lever og nervessystem. Sprut i øynene kan gi irritasjon og mulig fare for
reversibel øyeskade. Ved svelging kan forårsake irritasjon i halsen; andre effekter ka n væ re den samme som beskrevet i e kspone ring av damper. 
 Langvarig og hyppig eksponering: Langvarig og hyppig kontakt kan forårsake eliminering av hudens naturlige fett og føre til dermatitt fra ikke allergisk
kontakt ved en langsom absorpsjon av materialet gjennom huden. 

 INTERAKTIVE EFFEKTER: 
Ikke fastsatt. 

 INFORMASJON OM TOKSIKOKINETIKK, METABOLISME OG DISTRIBUSJON: 
 Hudabsorpsjon: Ikke fastsatt. 
 Grunnleggende toksikokinetikk: Ikke fastsatt. 

 ØVRIGE INFORMASJONER TIL TOKSISITET: 
Ikke fastsatt.

PUNKT 12 : ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

Det er ingen økøtoksikologiske data tilgjenglige på selve produktet. Den økotoksikologiske vurderingen av denne blanding er utført etter metoden med
konvensjonell beregning fra Forordning (EU) nr. 1272/2008~2017/776 (CLP). 

12.1  TOKSISITET: 

 Akutt toksisitet i vannmiljøet 
av individuelle komponenter :

 CL50 (OECD 203)  CE50 (OECD 202)  CE50 (OECD 201)
mg/l.96timer mg/l.48timer mg/l.72timer

Etylalkohol 14200. Fisk 5012. Dafnier 275. Alger
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo >  1000. Dafnier
Butylacetat 18. Fisk 44. Dafnier 675. Alger

 Ikke observert effekt konsentrasjon (NOEC) 
Ikke fastsatt
 laveste observert effekt konsentrasjon (LOEC) 
Ikke fastsatt

12.2  PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET: 
Ikke fastsatt. 

 Aerob biologisk nedbrytning
av individuelle komponenter :

 DQO  %DBO/DQO  Biologisk nedbrytbart
mgO2/g 5 days 14 days 28 days

Etylalkohol 1990. ~  74. ~  95. ~  99. Lett
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo 1. Ikke lett
Butylacetat 2204. ~  80. ~  82. ~  83. Lett

Merk: Bionedbrytbarhetsdata svarer til et gjennomsnitt av data fra ulike bibliografiske kilder. 

12.3  BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL: 
Ikke fastsatt. 

 Bioakkumulering
av individuelle komponenter :

 logPow  BCF  Potensiell
L/kg

Etylalkohol -0.310 3.2 (beregnet) Ikke fastsatt
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo Ikke fastsatt
Butylacetat 1.81 6.9 (beregnet) Ikke fastsatt

12.4  MOBILITET I JORD: 
Ikke fastsatt. 

 Movilidad
av individuelle komponenter :

 logKoc  Constante de Henry  Potensiell
Pa·m3/mol 20ºC

Etylalkohol 0.200 Ikke fastsatt
Polímero 1-vinil-2-pirrolidona-acetato de vinilo Ikke fastsatt
Butylacetat 1.84 29. (beregnet) Ikke fastsatt

12.5  RESULTATER AV PBT- OG VP VB-V URDERING: Vedlegg XIII Forordning (EF) nr. 1907/2006: 
Inneholder ikke stoffer som oppfyller PBT/vPvB kriteriene. 

12.6  ANDRE SKADEVIRKNINGER: 
 Ozonnedbrytingspotensial: Ikke fastsatt. 
 Potensial for fotokjemisk ozondanning: Ikke fastsatt. 
 Potensial for global oppvarming: I tilfelle brann eller forbrenning frigjøres CO2. 
 Hormonforstyrrende potensial: Ikke fastsatt. 
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PUNKT 13 : DISPONERING

13.1  METODER TIL AVFALLSBEHANDLING: Direktive 2008/98/EF~Forordning (EF) nr. 1357/2014: 
Ta alle treffe nødvendige tiltak for å unngå avfallsproduksjon når det er mulig. Ana lyser mulige metod er for ree value ring eller re si rkuler in g. Hel l ikke ut i
vannavløp eller i miljøet, det skal elimineres på autoriserte punkter for henting av avfall. Avfa llet skal h åndteres og eliminer es i henh old til gjeldende lo ka le
og nasjonale lover og regler. For å kontrollere eksponering og tiltak for individuell beskyttelse, se punkt 8. 

 Bortskaffelse af tomme beholdere: Direktive 94/62/EF~2015/720/EF, Beslutning 2000/532/EF~2014/955/EF: 
Tomme beholdere og innpakninger skal håndteres og elimineres i henhold til gjeldende lokale og nasjonale lover og regler. Klassifiseringen av emballasjen
som farlig avfall vil avhenge av graden av tømming av den samme, innehaver av restene er ansvarlig for klassifiseringen i henhold til kapittel 15 01 av
beslutningen 2000/532/EF, og for fremsending til hensiktsmessig endelig destinasjon. Med forurenset beholdere og emballasje, vedta de samme tiltakene
for produktet i seg selv. 

 Fremgangsmåter for nøytralisering eller eliminering av produktet: 
Kontrollert forbrenning i spesielle anlegg for kjemisk avfall i henhold til det lokale regelverket. 

PUNKT 14 : TRANSPORTOPPLYSNINGER 

14.1  UN-NUMMER: 1133

14.2  UN-FORSENDELSESBETEGNELSE: 
ADHESIVES

14.3  TRANSPORTFA RE KLAS SE (R) OCH EMBAL LASJEGRUPP E: 
14.4 

 Landeveitransport (ADR 2017)  og 
 Jernbanetransport(RID 2017): 

- Klasse: 3
- Emballasjegruppe: II

(Spesielle bestemmelsen
640D) VP<110 kPa50ºC

- Sorter kode: F1
- Tunnel begrensning kode: (D/E)
- Transport kategori: 2 , maks. ADR 1.1.3.6. 333 L
- Begrensede mengder: 5 L (se totalt fritak ADR 3.4)
- Dokument for transport: Lastekonossement. 
- Skriftlige instruksjoner: ADR 5.4.3.4

 Sjøtransport (IMDG 38-16): 

- Klasse: 3
- Emballasjegruppe: II
- Nødskort (EmS): F-E,S-D
- Førstehjelpsveiledning (MFAG): 330    
- Marinforurensende: Nei.
- Dokument for transport: Kunnskaper om frakt. 

 Lufttransport (ICAO/IATA 2017): 

- Klasse: 3
- Emballasjegruppe: II
- Dokument for transport: Kunnskaper om lufttransport. 

 Innenriks sjøtransport (ADN): 
Ikke fastsatt. 

14.5  MILJØFARER: 
Ikke anvendelig (ikke klassifisert som farlig for miljøet). 

14.6  SÆRLIGE FORSIKTIGHETSREGLER VED BRUK: 
Det må sikres at personer som transporterer produktet har fått opplæring i hva som skal gjøres ved uhell eller utslipp. Produktet skal alltid transporteres i
lukkede beholdere som står oppreist og sikker. Sikre tilstrekkelig ventilasjon. 

14.7  BULKTRANSPORT I HENHOLD TIL VEDLEGG II I MARPOL 73/78 OG IBC-KODEN: 
Ikke anvendelig. 

PUNKT 15 : OPPLYSNINGER OM BESTEMMELSER 

15.1  SÆRLIGE EF-FORORDNING/SÆRLOVGIVNING MED HENSYN TIL SIKKERHET, HELSE OG MILJØ: 
Forskrifter for dette produktet finnes vanligvis gjennom denne Sikkerhetsdatablad. 

 Restriksjoner på produksjon, plasserer på markedet og bruk: Se punkt 1.2

 Følbar varselmerking: Hvis produktet er ment for allmennheten, er følbar varselmerking obligatorisk. De tekniske spesifikasjonen for følbar
varselmerkingsenheter skal overholde EN ISO 11683, relatert til ´Emballasje - Følbar varselmerking - Krav´ 

 Barnesikring: Ikke anvendelig (klassifiseringskriteriene ikke er oppfylt). 

 ANDRE FORSKRIFTER: 

 Kontroll over risikoen i storulykker (Seveso III): Se punkt 7.2

 Otras legislaciones locales: 
Mottakeren skal verifisere mulige eksistens av lokale forskrifter som gjelder for kjemikaliet. 

15.2  KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERING: 
For denne blandingen ikke er utført en kjemisk sikkerhetsvurdering. 
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PUNKT 16 : ANDRE OPPLYSNINGER 

 TEKST FRA S ETNINGER OG NOTATER FOR REFERERES STOFFER AVSNITT 2 OG/ELLER 3: 
 Indikasjoner på fare i henhold til forordning (EU) nr. 1272/2008~2017/776 (CLP), Vedlegg III: 
H225 Meget brannfarlig væske og damp. H226 Brannfarlig væske og damp. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H413 Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann. EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. 

 RÅD OM TRENING PASSER FOR ARBEIDSTAKERE: 
Det anbefales at alt personale som skal håndtere dette produktet utfører grunnleggende opplæring i yrkesrisiko og forebyggelse, for å oppnå forståelse og
fortolking av materialsikkerhetsdataark samt merking av produkter. 

 VIKTIGSTE LITERATURHENVISNINGER: 
· European Kjemikalier Agency: ECHA, http://echa.europa.eu/ 
· Tilgang til EU-lov, http://eur-lex.europa.eu/ 
· industrielle Løsemidler Handbook, Ibert Mellan (Noyes Data Co., 1970). 
· Terskelgrenseverdier, (A GCIH, 2016) . 
· Europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods av veien, (ADR 2017). 
· International maritime farlig gods koden IMDG inkludert endring 38-16 (IMO, 2016). 

 FORKORTELSER OG AKRONYMER: 
Liste over forkortelser og akronymer som kan brukes (men ikke nødvendigvis brukt) i dette Sikkerhetsdatablad: 

· REACH: Forordningen om registrering, evaluering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier. 
· GHS: Globalt Harmoniserte System for klassifisering og merking av kjemikalier i FN. 
· CLP: Europeiske forskrift om klassifisering, merking amd emballasje av stoffer og kjemiske blandinger. 
· EINECS: Europeiske beholdning av eksisterende kommersielle kjemiske stoffer. 
· ELINCS: Europeiske liste over kjemiske stoffene. 
· CAS: Kjemiske sammendrag service (divisjon av American Chemical Society). 
· UVCB: Stoffer av ukjent eller variabel komposisjon, komplekse reaksjon produkter eller biologisk materiale). 
· SVHC: Stoffer av høy bekymring. 
· PBT: Vedvarende, bioakkumulerbar og giftige stoffer. 
· vPvB: Veldig faste og veldig bioakkumulerbar stoffer. 
· VOC: Flyktige organiske forbindelser. 
· DNEL: Avledet nivå uten virkning (REACH). 
· PNEC: Spådd ikke berørt konsentrasjon (REACH). 
· LD50: Letal dose, 50 prosent. 
· LC50: Letal konsentrasjon, 50 prosent. 
· UN: FNs organisasjon. 
· ADR: Europeiske avtale om internasjonal transport av dangeous varer av veien. 
· RID: Forskrift om internasjonal transport av farlig gods med tog. 
· IMDG: Internasjonale maritime koden for farlig gods. 
· IATA: International Air Transport Association. 
· ICAO: Internasjonale luftfarten organisasjon. 

 FORSKRIFTER AV SIKKERHETSDATABLAD: 
Sikkerhetsdatablad i henhold til Artikkel 31 av Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Vedlegg II av Forordning (EF) nr. 2015/830. 

 HISTORIE:  Utstedelsesdato: 
Versjon: 1 09/11/2018

Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad er basert på vår nåværende viten og på EUs og nasjonal lovgivning. Brukerens arbeidsforhold er utenfor vår kontroll, og
det er forutsatt at bruksbegrensninger blir overholdt. Produktet skal ikke brukes til annet enn det som spesifiseres, uten å først ha mottatt  skriftlige
håndteringsinstrukser. Det er alltid brukerens ansvar å oppfylle kravene fastlagt i nasjional lovgivning. Opplysningene i dette Sikkerhetsdatablad bør oppfattes som
en beskrivelse av de sikkerhetskrav som stilles til produktet, og er ingen garanti for produktets egenskaper. 


