
:  CP19-047596

zm  guan

Godkjent  underskriver

:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

nr.:  CANEC1917010301

Sammensetning/ingrediens  av  prøve

Sammendrag

:  3D-utskriftsmateriale

:  Se  avsnitt  3  Sammensetning/ informasjon  om  ingredienser  i  SDS-rapporten  (i  henhold  til  
kundens  innsending)

Dato:  30.  august  2019

:  Sikkerhetsdatablad  (SDS)  for  prøven  med  innsendt  sammensetning.

:  I  henhold  til  forespørsel  er  innholdet  og  formatene  til  SDS  utarbeidet  i

i  samsvar  med  EU-kommisjonens  forordning  (EF)  nr.  1907/2006,  forordning  (EF)  nr.  

1272/2008  og  forordning  (EU)  nr.  2015/830,  og  er  gitt  per  vedlagt.

Side  1  av  1

Dato  for  mottak  av  jobb

Bemerke:

SHENZHENSHI  ZHINENGPAI  TECHNOLOGY  CO.,  LTD  RM  A205  

WEIDONGLONG  BUSINESS  BUILDING,  MEILONG  AVENUE,  LONGHUA  DISTRICT,  SHENZHEN

SDS-forberedelsesperiode

1.  SDS  er  utarbeidet  basert  på  informasjonen  gitt  av  klienten.

:  28.  august  2019

SGS  jobbnr.

2.N-(dimetylkarbamoyl)glycin  (CAS-nr.  1060817-29-9)  er  ikke  klassifisert  i  dette  

sikkerhetsdatabladet,  da  ingen  informasjon  ble  funnet  i  firma-  og  litteraturdata,  og  klienten  

kan  ikke  oppgi  sikkerhetsdatablad(er)  for  klassifisering.

Signert  for  og  på  vegne  av  SGS-

CSTC  Standards  Technical  Services  Co.,  Ltd.  Guangzhou  Branch

Eksempelnavn  

sluttbruk

:  28.  august  2019–30.  august  2019

Service  forespurt

SDS-rapport

Machine Translated by Google

Anbefalt bruk av produkt og bruksbegrensning
Relevante identifiserte bruksområder: For bruk i DLP/LCD 3D-printere
Bruk som frarådes: Bruk som genererer aerosol, tåke eller damp

Signert  for  og  på  vegne  av  SGS-
CSTC  Standards  Technical  Services  Co.,  Ltd.  Guangzhou  Branch

Nødtelefonnummer: 113/+47 22 59 13 00, døgnåpen telefon, www.giftinfo.no



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

SEKSJON  1:  Identifikasjon  av  stoffet/ blandingen  og  selskapet/ foretaket

AVSNITT  2:  Fareidentifikasjon

EU

Epoksyharpikser

Side  1/8

·  1.3  Detaljer  om  leverandøren  av  sikkerhetsdatabladet  ·  

Produsent /  leverandør:  SHENZHENSHI  ZHINENGPAI  TECHNOLOGY  CO.,  LTD  ·  Full  adresse:

·  2.1  Klassifisering  av  stoffet  eller  blandingen  ·  

Klassifisering  i  henhold  til  forordning  (EF)  nr.  1272/2008

·  Informasjon  om  spesielle  farer  for  mennesker  og  miljø:  Produktet  må  merkes  i  henhold  

til  beregningsprosedyren  i  forordning  (EF)  nr.  1272/2008.

SHENZHEN

Trykkdato  30.08.2019

Aquatic  Chronic  2  H411  Giftig  for  vannlevende  organismer  med  langvarige  effekter.

·  2.2  Merkingselementer  

·  Merking  i  henhold  til  forordning  (EC)  nr.  1272/2008  Produktet  er  

klassifisert  og  merket  i  henhold  til  CLP-forordningen.

GHS07  GHS09

Revisjon:  30.08.2019

·  Kun  representant /  annet  EU-kontaktpunkt:  Ikke  tilgjengelig

Skin  Irrit.  2

·  1.1  Produktidentifikator

·  1.4  Nødtelefonnummer:  TYSKLAND  

Poison  Center  Berlin  -  Institutt  for  toksikologi  

Tlf.:  +49  030  192  40

Øyeirrit.  2  

hudsensorer  1

·  Farebestemmende  komponenter  ved  merking:

H317  Kan  forårsake  en  allergisk  hudreaksjon.

·  1.2  Relevante  identifiserte  bruksområder  for  stoffet  eller  blandingen  og  bruk  som  frarådes  ·  

Anvendelse  av  stoffet/ blandingen:  3D-utskriftsmateriale

RM  A205  WEIDONGLONG  BUSINESS  BUILDING,  MEILONG  AVENUE,  LONGHUA  DISTRICT,

GHS09  miljø

·  Klassifiseringssystem:  

Klassifiseringen  er  i  henhold  til  siste  utgave  av  EU-forordning  (EC)  nr.  1272/2008,  og  utvidet  med  firma-  og  litteraturdata.

GHS07

Versjon  nummer  1

·  Telefonnummer:  +86-18927469351  ·  E-  

post:  kevin@elegoo.com

·  Farepiktogrammer

·  Ytterligere  informasjon  fås  fra:  SHENZHENSHI  ZHINENGPAI  TECHNOLOGY  CO.,  LTD

H315  Forårsaker  hudirritasjon.

·  Signalord  Advarsel

H319  Gir  alvorlig  øyeirritasjon.

·  Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

·  1.5  Referansenummer:  CP19-047596,  CANEC1917010301

(Fortsettelse  på  side  2)

49.4.3

Machine Translated by Google

NORGE
døgnåpen telefon, www.giftinfo.no

Tlf.:  113 / 22591300



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

(Fortsettelse  på  side  3)

(Fortsettelse  av  side  1)

EU

·  4.1  Beskrivelse  av  førstehjelpstiltak  ·  

Generell  beskrivelse:  Klær  som  er  tilsølt  med  produktet  må  fjernes  umiddelbart.

Side  2/8

H317  Kan  forårsake  en  allergisk  hudreaksjon.

P261  

P273  

P280  

P305+P351+P338  VED  KONTAKT  MED  ØYNENE:  Skyll  forsiktig  med  vann  i  flere  minutter.  Fjern  kontaktlinser,  hvis

For  ordlyden  av  de  oppførte  faresetningene,  se  avsnitt  16.

40,0  %

Ved  bevisstløshet  plasser  pasienten  stabilt  i  sideleie  for  transport.

Trykkdato  30.08.2019

·  Sikkerhetssetninger  P101  

Hvis  legehjelp  er  nødvendig,  ha  produktbeholder  eller  etikett  for  hånden.

Ved  hudirritasjon  eller  utslett:  Søk  legehjelp.

·  Sammensetning:

5,0  %

·  Etter  øyekontakt:  

Skyll  øynene  med  åpne  øyne  i  flere  minutter  under  rennende  vann.  Hvis  symptomene  vedvarer,  kontakt  lege.

Les  etiketten  før  bruk.

Versjon  nummer  1

·  2.3  Andre  farer:  ·  

Resultater  av  PBT-  og  vPvB-vurdering  ·  PBT:  

Ikke  anvendelig.  ·  vPvB:  Ikke  anvendelig.

50,0  %

CAS:  947-19-3

·  4.2  De  viktigste  symptomene  og  effektene,  både  akutte  og  forsinkede:  Ikke  

noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Unngå  utslipp  til  miljøet.

P501

EINECS:  235-921-9

H319  Gir  alvorlig  øyeirritasjon.

·  3.2  Blandinger  

·  Beskrivelse:  

Blanding  av  stoffene  oppført  nedenfor  med  ufarlige  tilsetninger.

P103

N-(dimetylkarbamoyl)glycin  

hydroksycykloheksyl  fenylketon

·  Etter  innånding:  

Tilfør  frisk  luft  og  kontakt  lege.

H411  Giftig  for  vannlevende  organismer,  med  langvarige  effekter.

tilstede  og  lett  å  gjøre.  Fortsett  å  skylle.

Epoksyharpiks  

Aquatic  Chronic  2,  H411;  Skin  Irrit.  2,  H315;  Øyeirrit.  2,  H319;  Skin  Sens.  

1,  H317  hexamethylene  diaacrylate  Skin  Irrit.  2,  H315;  Øyeirrit.  2,  H319;  Skin  

Sens.  1,  H317

CAS:  1060817-29-9

·  Etter  hudkontakt:  Vask  straks  med  vann  og  såpe  og  skyll  grundig.

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

P102  Oppbevares  utilgjengelig  for  barn.

Kast  innholdet/ beholderen  i  henhold  til  lokale/ regionale/ nasjonale/ internasjonale  forskrifter.

CAS:  61788-97-4

5,0  %

·  Etter  svelging:  Kontakt  lege  hvis  symptomene  vedvarer.

Revisjon:  30.08.2019

Unngå  å  puste  inn  støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ spray.

P333+P313

CAS:  13048-33-4

EINECS:  213-426-9

heksametylendiakrylat  ·  

Faresetninger  H315  Gir  

hudirritasjon.

Bruk  vernehansker /  øyebeskyttelse /  ansiktsbeskyttelse.

Indeksnummer:  607-109-00-8

AVSNITT  3:  Sammensetning/ informasjon  om  ingredienser

AVSNITT  4:  Førstehjelpstiltak

49.4.3

Machine Translated by Google

Hvis  legehjelp  er  nødvendig,  ha  produktbeholder  eller  etikett  for  hånden.



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

(Fortsettelse  av  side  2)

(Fortsettelse  på  side  4)

EU

Revisjon:  30.08.2019

·  6.2  Miljømessige  forholdsregler:  
Ikke  la  produktet  komme  ned  i  kloakksystemet  eller  andre  vannkilder.

Forhindre  dannelse  av  aerosoler.

·  4.3  Angivelse  av  om  umiddelbar  legehjelp  og  spesialbehandling  er  nødvendig:  Ingen  

ytterligere  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Må  ikke  komme  ned  i  kloakk/ overflatevann  eller  grunnvann.

MAK  (Tyskland)  som  damp  og  aerosol;  se  avsnitt  IV  

Regelverksinformasjon  MAK  (Tyskland):  MAK-  og  BAT-liste  DNEL-er:  
Ikke  tilgjengelig  PNEC-er:  Ikke  tilgjengelig

For  generelle  yrkeshygieniske  tiltak,  se  avsnitt  8.

·  6.3  Metoder  og  materialer  for  oppsamling  og  opprydding:  
Absorber  med  væskebindende  materiale  (sand,  kiselgur,  syrebindemiddel,  universalbindemiddel,  sagflis).

·  5.2  Spesielle  farer  knyttet  til  stoffet  eller  blandingen:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Sørg  for  tilstrekkelig  ventilasjon.

·  7.2  Vilkår  for  sikker  lagring,  inkludert  eventuelle  uforenligheter  ·  
Krav  til  lagerrom  og  beholdere:  Ingen  spesielle  krav.

Se  avsnitt  8  for  informasjon  om  personlig  verneutstyr.

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

·  Ytterligere  informasjoner  om  lagerbetingelsene:  Hold  beholderen  tett  lukket.

·  7.3  Spesifikk  sluttbruk:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Versjon  nummer  1

·  6.1  Personlige  forholdsregler,  verneutstyr  og  nødprosedyrer:  Ikke  nødvendig.

Se  avsnitt  13  for  informasjon  om  avhending.

Informer  de  respektive  myndighetene  ved  utsivning  i  vannløp  eller  kloakk.

·  7.1  Forholdsregler  for  sikker  
håndtering:  Sørg  for  god  ventilasjon/ avtrekk  på  arbeidsplassen.

·  8.1  Kontrollparametere  ·  

Ingredienser  med  grenseverdier  som  krever  overvåking  på  arbeidsplassen:  

13048-33-4  heksametylendiakrylat  (40,0  %)

Side  3/8

·  5.1  Brannslokkingsmidler  
·  Egnede  slukningsmidler:  Bruk  brannslokkingsmetoder  tilpasset  omgivelsesforholdene.

Kast  kontaminert  materiale  som  avfall  i  henhold  til  avsnitt  13.

·  Informasjoner  om  brann-  og  eksplosjonsvern:  Ingen  spesielle  tiltak  nødvendig.

·  5.3  Råd  for  brannmenn  ·  
Spesielt  verneutstyr:  Ingen  spesielle  tiltak  nødvendig.

Trykkdato  30.08.2019

·  6.4  Henvisning  til  andre  avsnitt:  
Se  avsnitt  7  for  informasjon  om  sikker  håndtering.

·  Informasjon  om  lagring  i  ett  felles  lager:  Ikke  nødvendig.

AVSNITT  6:  Tiltak  ved  utilsiktet  utslipp

AVSNITT  7:  Håndtering  og  lagring

AVSNITT  5:  Brannslokkingstiltak

AVSNITT  8:  Eksponeringskontroll/ personlig  beskyttelse

49.4.3

Machine Translated by Google

MAK  som  damp  og  aerosol;  se  avsnitt  IV  

MAK  (Tyskland):  MAK-  og  BAT-liste  MAK : MAK-  og  BAT-liste  DNEL-er:  



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

(Fortsettelse  av  side  3)

(Fortsettelse  på  side  5)

EU

Smeltepunkt/ frysepunkt:

Side  4/8

Utgangskokepunkt  og  kokeområde:  Ikke  tilgjengelig

måle.

På  grunn  av  manglende  tester  kan  det  ikke  gis  noen  anbefalinger  til  hanskematerialet  for  produktet/ preparatet/ kjemikalieblandingen.

Væske

Fjern  umiddelbart  alle  tilsmussede  og  forurensede  klær.  Vask  hendene  

før  pauser  og  ved  slutten  av  arbeidet.

Trykkdato  30.08.2019

·  Hanskemateriale  

Valget  av  egnet  hanske  avhenger  ikke  bare  av  materialet,  men  også  av  andre  kvalitetskjennetegn  og  varierer  fra  produsent  til  

produsent.  Siden  produktet  er  et  preparat  av  flere  stoffer,  kan  motstanden  til  hanskematerialet  ikke  beregnes  på  forhånd  og  må  derfor  

kontrolleres  før  påføring.

Ester-lignende

·  pH-verdi:

Versjon  nummer  1

Se  pkt.  7  for  informasjon  om  utforming  av  tekniske  anlegg.

·  Øyevern:

·  Beskyttelse  av  hender:

·  Begrensning  av  miljøeksponering:  

Kontrolltiltak  må  utføres  i  samsvar  med  EUs  miljøvernlovgivning.

·  Endring  i  tilstand

·  9.1  Informasjon  om  grunnleggende  fysiske  og  kjemiske  egenskaper  

·  Utseende  Form:  Farge:  ·  Lukt:  ·  Luktterskel:

·  8.2  Eksponeringskontroll  

Basert  på  sammensetningen  vist  i  seksjon  3,  er  følgende  tiltak  foreslått  for  arbeidssikkerhet

Hanskematerialet  må  være  ugjennomtrengelig  og  bestandig  overfor  produktet/ stoffet/ preparatet.

Ikke  tilgjengelig

·  Egnede  konstruksjonstiltak:  Holdes  

unna  matvarer,  drikkevarer  og  fôr.

Valg  av  hanskemateriale  under  hensyntagen  til  penetrasjonstider,  diffusjonshastigheter  og  nedbrytning.

Hvit

·  Hanskematerialets  penetrasjonstid:  Den  

nøyaktige  gjennombruddstiden  må  oppklares  av  produsenten  av  vernehanske  og  må  overholdes.

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

Unngå  kontakt  med  øyne  og  hud.

Ikke  tilgjengelig

Revisjon:  30.08.2019

·  Personlig  verneutstyr  ·  

Åndedrettsvern:  Bruk  åndedrettsfilter  

ved  kortvarig  eksponering  eller  lav  forurensning.  Ved  intensiv  eller  lengre  eksponering  bruk  selvforsynt  åndedrettsvern.

Tettsittende  vernebriller

Ikke  tilgjengelig

Vernehansker

·  Ytterligere  opplysninger:  Listene  som  var  gyldige  under  utarbeidelsen  ble  brukt  som  grunnlag.

AVSNITT  9:  Fysiske  og  kjemiske  egenskaper

49.4.3

Machine Translated by Google



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

(Fortsettelse  av  side  4)

(Fortsettelse  på  side  6)

EU

Ikke  tilgjengelig

Ikke  tilgjengelig

Side  5/8

·  10.6  Farlige  spaltningsprodukter:  Ingen  farlige  spaltningsprodukter  kjent.

·  Løselighet  i/ blandbarhet  med  
vann:

·  Selvantennelsestemperatur:

·  Eksplosive  egenskaper:

Ikke  tilgjengelig

Ingen  ytterligere  relevant  informasjon  tilgjengelig.

·  11.1  Informasjon  om  toksikologiske  effekter  ·  

Akutt  toksisitet  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

Ikke  tilgjengelig

Trykkdato  30.08.2019

Nedre:

·  Relativ  tetthet:

·  Fordelingskoeffisient:  n-oktanol/ vann:  Ikke  tilgjengelig

·  10.1  Reaktivitet:  Data  ikke  tilgjengelig

Dermal  LD50  >3000  mg/ kg  (rab)

·  Fordampningshastighet:

Versjon  nummer  1

Ikke  tilgjengelig

·  Oksiderende  egenskaper:

Dynamisk:

·  10.3  Mulighet  for  farlige  reaksjoner:  Ingen  farlige  reaksjoner  kjent.

Produktet  utgjør  ingen  eksplosjonsfare.

·  Alvorlig  øyeskade/øyeirritasjon:  Gir  

alvorlig  øyeirritasjon.

·  10.5  Inkompatible  materialer:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Ikke  tilgjengelig

Ikke  tilgjengelig

Ikke  tilgjengelig

·  Damptrykk:

·  Brennbarhet  (fast  stoff,  gass):

·  Selvantennende:

Ikke  tilgjengelig

·  9.2  Annen  informasjon

Ikke  tilgjengelig

·  LD/ LC50-verdier  relevante  for  klassifisering:  

13048-33-4  heksametylendiakrylat  Oral  LD50  >5000  

mg/ kg  (rotte)

·  Eksplosjonsgrenser

·  Tetthet:

Ikke  tilgjengelig

Øverste:

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

Ikke  tilgjengelig

·  Damptetthet:

·  Viskositet

·  10.2  Kjemisk  stabilitet:  Data  ikke  tilgjengelig

Revisjon:  30.08.2019

·  Hudetsing/ hudirritasjon:  Gir  

hudirritasjon.

Kinematisk:

Produktet  er  ikke  selvantennende.

Ikke  tilgjengelig

Ikke  tilgjengelig

·  10.4  Forhold  som  skal  unngås:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

·  Sensibilisering  av  luftveier  eller  hud:  

Kan  forårsake  en  allergisk  hudreaksjon.

Ikke  tilgjengelig

·  Flammepunkt:

·  Dekomponeringstemperatur:

SEKSJON  10:  Stabilitet  og  reaktivitet

AVSNITT  11:  Toksikologisk  informasjon

49.4.3

Machine Translated by Google



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

(Fortsettelse  av  side  5)

(Fortsettelse  på  side  7)

EU

MILJØFARLIG  STOFF,  VÆSKE,  NOS  (epoksyharpiks),  MARIN  

FORURENSNING

Side  6/8

·  Reproduksjonstoksisitet  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

·  12.5  Resultater  av  PBT-  og  vPvB-vurdering  ·  

PBT:  Ikke  anvendelig.  ·  vPvB:  Ikke  anvendelig.

Må  ikke  kastes  sammen  med  husholdningsavfall.  Ikke  la  produktet  komme  ned  i  kloakksystemet.

·  STOT-gjentatt  eksponering  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

Trykkdato  30.08.2019

·  12.7  Ytterligere  økologiske  opplysninger:  ·  
Generelle  informasjoner:

·  14.2  UN-forsendelsesnavn  ·  ADR/

RID/ ADN,  IATA

Versjon  nummer  1

Fare  for  drikkevann  hvis  selv  små  mengder  lekker  ned  i  bakken.

·  12.2  Persistens  og  nedbrytbarhet:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Giftig  for  vannlevende  organismer

MILJØFARLIG  STOFF,  VÆSKE,  NOS  (epoksyharpiks)

·  13.1  Avfallsbehandlingsmetoder  ·  

Anbefaling:

·  Kreftfremkallende  egenskaper  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

·  12.4  Mobilitet  i  jord:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

·  IMDG

·  STOT-enkelteksponering  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

·  12.6  Andre  skadevirkninger  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

·  Urenset  emballasje  ·  

Anbefaling:  Avhending  i  henhold  til  myndighetenes  forskrifter.

Vannfareklasse  2  (Tysk  forskrift)  (Selvklassifisering):  farlig  for  vann  Ikke  la  produktet  komme  ned  i  

grunnvann,  vannløp  eller  kloakk.

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  PhotopolymerResin

·  Aspirasjonsfare  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

·  14.1  FN-nummer  ·  

ADR/ RID/ ADN,  IMDG,  IATA

Revisjon:  30.08.2019

·  12.1  Toksisitet  

·  Akvatisk  toksisitet:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

Også  giftig  for  fisk  og  plankton  i  vannforekomster.

UN3082

·  12.3  Bioakkumuleringspotensial:  Ikke  noe  mer  relevant  informasjon  tilgjengelig.

·  Kimcellemutagenisitet  Basert  på  tilgjengelige  data  er  klassifiseringskriteriene  ikke  oppfylt.

SEKSJON  14:  Transportinformasjon

AVSNITT  12:  Økologisk  informasjon

AVSNITT  13:  Avhendingshensyn
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Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

(Fortsettelse  på  side  8)

(Fortsettelse  av  side  6)

EU

·  14.6  Spesielle  forholdsregler  for  bruker:

5L

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

9  Diverse  farlige  stoffer  og  gjenstander.  9

·  EMS-nummer:

Maksimal  netto  mengde  per  inneremballasje:  30  ml

·  Unntatte  mengder  (EQ)

Ingen  av  ingrediensene  er  oppført.

·  ADR/ RID/ ADN,  IMDG,  IATA

Symbol  (fisk  og  tre)

·  Begrensede  mengder  (LQ):

·  Etikett

·  IMDG

-

UN  3  0  8  2  EN  VI  RON  ME  NT  AL  LYH  AZ  AR  DO  US  STOFF,  VÆSKE,  

NOS  (EPOXY  RESINS),  9,  III

·  14.3  Transportfareklasse(r)

ADR /  RID/ ADN

Symbol  (fisk  og  tre)

Kode:  E1

·  Seveso  kategori  E2  Farlig  for  vannmiljøet  ·  Kvalifiserende  mengde  

(tonn)  for  anvendelse  av  krav  på  lavere  nivå  200  t  ·  Kvalifiserende  mengde  (tonn)  for  anvendelse  

av  krav  til  øvre  nivå  500  t  ·  Nasjonale  forskrifter:

·  14.5  Miljøfarer  ·  Marine  pollutant:  

·  Spesialmerking  (ADR/ RID/ ADN):  

·  Spesialmerking  (IATA):

·  14.7  Transport  i  bulk  i  henhold  til  vedlegg  II  til  Marpol  og  

IBC-koden  Ikke  anvendelig

·  Transportkategori:

Revisjon:  30.08.2019Trykkdato  30.08.2019

·  14.4  Pakkegruppe  ·  

ADR/ RID/ ADN,  IMDG,  IATA

·  Farekode  (Kemler):

Maksimal  netto  mengde  per  ytteremballasje:  1000  ml

Kode:  E1

5L

·  Direktiv  2012/18/ EU  ·  

Navngitte  farlige  stoffer  -  VEDLEGG  I  Ingen  av  ingrediensene  er  oppført.

Side  7/8

·  Klasse

Advarsel:  Diverse  farlige  stoffer  og  gjenstander.  90  FA,SF  A

·  Unntatte  mengder  (EQ)

·  14.8  Transport/ Tilleggsinformasjon:

·  Tunnelrestriksjonskode:

Symbol  (fisk  og  tre)

·  Begrensede  mengder  (LQ)

·  FNs  "modellregulering":

·  15.1  Sikkerhets-,  helse-  og  miljøforskrifter/ lovgivning  som  er  spesifikke  for  stoffet  eller  blandingen  ·  MAK(German  

Maximum  Workplace  Concentration)

Versjon  nummer  1

III

·  Oppbevaringskategori

Maksimal  netto  mengde  per  ytre  emballasje:  1000  ml  3

Maksimal  netto  mengde  per  inneremballasje:  30  ml

·  Vannfareklasse:  Vannfareklasse  2  (Selvklassifisering):  farlig  for  vann.

AVSNITT  15:  Reguleringsinformasjon

49.4.3

Machine Translated by Google



Sikkerhetsdatablad  
Forordning  (EF)  nr.  1907/2006  og  1272/2008

LC50:  Dødelig  konsentrasjon,  50  prosent  LD50:  

Dødelig  dose,  50  prosent  PBT:  Persistent,  

bioakkumulerende  og  giftig  vPvB:  svært  vedvarende  og  

svært  bioakkumulerende  hudirritasjon.  2:  Hudetsing/-irritasjon  

–  Kategori  2  Eye  Irrit.  2:  Alvorlig  øyeskade/ øyeirritasjon  –  

Kategori  2  Skin  Sens.  1:  Hudsensibilisering  –  Kategori  1  Aquatic  Chronic  2:  

Farlig  for  vannmiljøet  -  langsiktig  fare  for  vannlevende  organismer  –  Kategori  

2

IMDG:  International  Maritime  Code  for  Dangerous  Goods  IATA:  International  

Air  Transport  Association  GHS:  Globalt  harmonisert  system  for  klassifisering  

og  merking  av  kjemikalier  EINECS:  European  Inventory  of  Existing  Commercial  Chemical  Substances  

ELINCS:  European  List  of  Notified  Chemical  Substances  CAS:  Chemical  Abstracts  Service  (avdeling  

av  American  Chemical  Society)

PNEC:  Predicted  No-Effect  Concentration  (REACH)

(Fortsettelse  av  side  7)

DNEL:  Avledet  No-Effect  Level  (REACH)

EU

H319  Gir  alvorlig  øyeirritasjon.

·

Handelsnavn:  Elegoo  Standard  Photopolymer  Resin

Ingen  av  ingrediensene  er  oppført

·  Klassifisering  i  henhold  til  forordning  (EF)  nr.  1272/2008

ANSVARSFRASKRIVELSE  

Informasjonen  i  dette  sikkerhetsdatabladet  er  hentet  fra  kilder  som  vi  mener  er  pålitelige.  Imidlertid  gis  informasjonen  uten  noen  garanti,  

uttrykt  eller  underforstått,  angående  korrektheten.  Betingelsene  eller  metodene  for  håndtering,  lagring,  bruk  eller  avhending  av  produktet  

er  utenfor  vår  kontroll  og  kan  være  utenfor  vår  kunnskap.  Av  denne  og  andre  grunner  påtar  vi  oss  ikke  ansvar  og  fraskriver  oss  uttrykkelig  

ansvar  for  tap,  skade  eller  utgifter  som  oppstår  som  følge  av  eller  på  noen  måte  forbundet  med  håndtering,  lagring,  bruk  eller  avhending  

av  produktet.  Dette  sikkerhetsdatabladet  ble  utarbeidet  og  skal  kun  brukes  for  dette  produktet.  Hvis  produktet  brukes  som  en  komponent  

i  et  annet  produkt,  kan  det  hende  at  denne  sikkerhetsdatabladet  ikke  gjelder.

·

·  SVHC-kandidatliste  over  REACH-forordningens  vedlegg  XIV-godkjenning  (16/7/2019)

Klassifiseringen  av  blandingen  er  generelt  basert  på  

beregningsmetoden  ved  bruk  av  stoffdata  i  henhold  til  forordning  

(EF)  nr.  1272/2008.

·  Relevante  faresetninger  H315  

Gir  hudirritasjon.

·  REACH-forordningens  vedlegg  XVII-begrensning  (20/06/2019)

·  Andre  forskrifter,  begrensninger  og  forbudsbestemmelser

Farlig  for  vannmiljøet  -  langsiktig  (kronisk)  fare  for  vann

Ingen  av  ingrediensene  er  oppført

Alvorlig  øyeskade/ øyeirritasjon

Revisjon:  30.08.2019Trykkdato  30.08.2019

Se  avsnitt  16  for  informasjon  om  bruksbegrensninger.

H411  Giftig  for  vannlevende  organismer,  med  langvarige  effekter.

Innholdet  og  formatet  til  dette  sikkerhetsdatabladet  er  i  samsvar  med  forordning  (EC)  nr.  1907/2006,  1272/2008  og  forordning  (EU)  nr.  

2015/830.

Slutt  på  dokument

Side  8/8

Ingen  av  ingrediensene  er  oppført

H317  Kan  forårsake  en  allergisk  hudreaksjon.

**************************************************  ****************************************

Hudsensibilisering

**************************************************  ***********************************

·  15.2  Kjemisk  sikkerhetsvurdering:  En  kjemikaliesikkerhetsvurdering  er  ikke  utført.

Versjon  nummer  1

·  REACH-forordningens  vedlegg  XIV  autorisasjonsliste  (13/6/2017)

Hudetsing/-irritasjon

Forkortelser  og  akronymer:  ADR:  

Europeisk  avtale  om  internasjonal  transport  av  farlig  gods  på  vei

SEKSJON  16:  Annen  informasjon
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