
Omarbetad  22/03/2012

Revision  1

SÄKERHETSDATABLAD 

Loxeal 53-11

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Loxeal 53-11

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Identifierade användningar Lim. Tätningsmedel.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Loxeal s.r.l.Leverantör

Via Marconato 2

Cesano Maderno

20811 (MB)

Italia

Tel: +39 0362 551 701

Fax +39 0362 524 225

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Italia +39 0362 553930

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (1999/45/EEG) Ej klassificerat.

2.2 Märkningsuppgifter

Riskfraser

NC Ej klassificerat.

Skyddsfraser

NC Ej klassificerat.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

1,2-ETANDIOL 0.1-1%

CAS-nr: 107-21-1 EG nr.: 203-473-3

Klassificering (67/548/EEG)

Xn;R22

Klassificering (EG 1272/2008)

Acute Tox. 4 - H302

KUMENVÄTEPEROXID 0.1-1%

CAS-nr: 80-15-9 EG nr.: 201-254-7
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Klassificering (67/548/EEG)

O;R7 

T;R23 

C;R34 

Xn;R21/22,R48/20/22 

N;R51/53

Klassificering (EG 1272/2008)

Org. Perox. E - H242

Acute Tox. 4 - H302

Acute Tox. 4 - H312

Acute Tox. 3 - H331

Skin Corr. 1B - H314

STOT Single 3 - H335

STOT Rep. 2 - H373

Aquatic Chronic 2 - H411

Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16.

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Förflytta den drabbade till frisk luft.  Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Förtäring

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande.  Ge aldrig vätska till en medvetslös. Kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.  Tag av förorenade kläder.  Kontakta läkare om symptom uppkommer

Ögonkontakt

Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.  Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär.  Kontakta läkare om 

besvär kvarstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt

Långvarig kontakt kan ge rodnad,  irritation och torr hud.

Ögonkontakt

Kan orsaka övergående ögonirritation.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Inga särskilda åtgärder för första hjälpen angivna. Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Skum,  koldioxid eller torrt pulver.

Olämpliga släckmedel

Vid brandsläckning får vattenstråle inte användas - branden sprids därigenom.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga förbränningsprodukter

Vid termisk nedbrytning kan det bildas kolmonoxid,  koloxid och oidentifierade organiska föreningar. Bränning orsakar irriterande,  giftig och 

kvävande gas.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Skyddsutrustning för brandbekämpnings-personal

Bär komplett andningsapparat och skyddskläder.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp i avlopp,  på marken och i vattenmiljö.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Sug upp med sand eller annat inert absorberande material. Överför till lämplig märkt behållare för kassering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Angående personlig skyddsutrustning,  se punkt 8. Angående avfallshantering,  se punkt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING
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7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Undvik kontakt med hud och ögon. Man får inte äta,  dricka eller röka under användningen av produkten.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats. Förvaras i originalförpackning.

7.3 Specifik slutanvändning

Produkten bör inte att användas i limfogar som kan komma i kontakt med antingen rent syre eller ånga.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

STANDA

RD

Korttidsvärde (KTV)Nivågränsvärde (NGV)Namn Anm.

10  ppm 25  mg/m3AFS 20  ppm 50  mg/m31,2-ETANDIOL  H

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

H =  Ämnet kan lätt upptas genom huden.

8.2 Begränsning av exponeringen

Skyddsutrustning

Tekniska åtgärder

Normal ventilation borde vara tillräckligt för icke omfattande arbete med produkten.  Vid mer omfattande arbete med produkten (eller om det 

behövs för arbetarens välbefinnande) ska en lokal extraktionsfläkt installeras.

Andningsskydd

Krävs normalt inte.

Handskydd

Nitrilgummi- eller Viton™ handskar är att rekommendera.  Bomull eller andra absorberande handskar skall inte användas. Handskydd skall 

överensstämma med EN 374.

Ögonskydd

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.  Ögonskydd skall överensstämma med EN 166.

Ytterligare Skyddsåtgärder

Uniform,  helkroppsoverall eller laboratorierock skall bäras

Hygieniska åtgärder

Tvätta huden efter varje skift,  före måltid,  rökning och toalettbesök.  Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden. Ät,  drick eller 

rök inte under hanteringen.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd Vätska

Färg Gul.

Lukt Lätt stickande lukt.

Löslighet i vatten Olösligt i vatten Lösligt i: Organiska lösningsmedel.

Initial kokpunkt och kokpunktsintervall

Ej relevant.

Smältpunkt (°C)

Inte känt.

Relativ densitet 1.1

Ångdensitet (luft=1)

Inte känt.

Ångtryck

Inte känt.

Avdunstningshastighet

Ej fastställt.

pH, Koncentrerad Lösning

Inte relevant
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Viskositet ~525 mPa.s

Sönderdelningstemperatur (°C)

Ej fastställt.

Luktgräns, Nedre

Ej fastställt.

Flampunkt >100°C

Tändpunkt (°C)

Ej fastställt.

Fördelningskoefficient: ( N-Oktanol/Vatten)

Ej fastställt.

Explosiva egenskaper

Ej fastställt.

Oxiderande egenskaper

Ej relevant.

9.2 Annan information

Inte relevant

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga speciella reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inget särskilt material,  eller grupper av material förväntas reagera och resultera i en farlig situation.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik värme,  flammor och andra antändningskällor.

10.5 Oförenliga material

Material Som Bör Undvikas

Starka syror.  Starka baser.  Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid termisk nedbrytning kan det bildas kolmonoxid,  koloxid och oidentifierade organiska föreningar.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologisk information

Den här produktens toxikologiska egenskaper har inte utvärderats full ut. Normala industrihygien föreskrivs. Undvik direktkontakt med hud 

och ögon. Får ej förtäras eller andas in.

Fara vid aspiration:

På basis av tillgängliga data har klassificeringskriterierna inte uppfyllts.

Inandning

Anses vara ofarlig vid inandning på grund av materialets låga ångtryck vid omgivningstemperatur.

Förtäring

Inga kända skadliga verkningar vid mängder som kan bli aktuella om produkten förtärs av misstag.

Hudkontakt

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ögonkontakt

Kan orsaka övergående ögonirritation.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet

Anses inte vara miljöfarlig.

12.1 Toxicitet

Inga data.
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12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga data.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumulering

Data om bioackumulering är inte kända.

Fördelningskoefficient

Ej fastställt.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet:

Produkten är olöslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inga PBT eller vPvB ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Allmän information

Bortskaffande av avfall skall ske i enlighet med lokala,  statliga eller nationella föreskrifter. Tomma behållare kan innehålla rester av 

produkten. Iaktta de försiktighetsföreskrifter som ges i varuinformation och på etikett,  även efter det att behållarna är tömda.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter.

Avfallsklass

08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Allmänt Produkten omfattas ej av internationella eller EU regler gällande transport av farligt gods (IMDG,  

ICAO/IATA,  ADR/RID).

14.1 UN-nummer

Ej relevant.

14.2 Officiell transportbenämning

Ej relevant.

14.3 Faroklass för transport

Ej relevant.

14.4 Förpackningsgrupp

Ej relevant.

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne

Nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inte relevant

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Inte relevant

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
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EU-Lagstiftning

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,  märkning och förpackning av 

ämnen och blandningar,  ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 

1907/2006 med ändringar.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Omarbetad 22/03/2012

Revision 1

R-Fraser (Hela Texten)

Ej klassificerat.NC

Farligt vid hudkontakt och förtäring.R21/22

Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.R48/20/22

Frätande.R34

Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.R51/53

Giftigt vid inandning.R23

Irriterar andningsorganen.R37

Kan orsaka brand.R7

Skadligt vid förtäring.R22

Hela Texten För Faroangivelser

Brandfarligt vid uppvärmning.H242

Farligt vid hudkontakt.H312

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.H411

Giftigt vid inandning.H331

Kan orsaka irritation i luftvägarna.H335

Kan orsaka organskador <<Organs>> genom lång eller upprepad exponering.H373

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.H314

Skadligt vid förtäring.H302
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