
 
 SÄKERHETSDATABLAD

Flytande härdare

 

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 05.11.2012
Produktnamn Flytande härdare
Artikelnr. 9008xx, 9012
Användningsområde Härdare för polyesterplast.

Distributör 
Företagets namn Färg-In AB
Postadress Bodalsvägen 6
Postnr. S-681 43
Postort Kristinehamn
Land Sverige
Telefon +46 55010045
Fax +46 55081001
E-post ulf.lundgren@fargin.se
Webbadress http://www.fargin.se
Org.nr. SE-556187-9387
Kontaktperson Ulf Lundgren
Nödtelefon Giftinformationscentralen:112

 

2. Farliga egenskaper
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

C, O; R22, R34, R7

Beskrivning av risk Kan orsaka brand.
Farligt vid förtäring.
Frätande.
Ångorna är tyngre än luften och utbreder sig därför längs golvet och kärlens 
botten.

Andra faror Produkten kan skada organismer i mark och vatten.
 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Metyletylketonperoxid CAS-nr.: 1338-23-4

EG-nr.: 215-661-2
C,E; R2,R22,R34,R7 30 - 37

Dimetylftalat CAS-nr.: 131-11-3
EG-nr.: 205-011-6

55 - 70 %

Butanon CAS-nr.: 78-93-3
EG-nr.: 201-159-0
Indexnr.: 606-002-00-3

F; R11
Xi; R36
R66
R67
Flam. Liq. 2; H225
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H336

1 - 5 %

Vatten CAS-nr.: 7732-18-5
EG-nr.: 231-791-2

1 - 3 %

Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = 
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Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas 
om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,
 ppm, vikt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = 
Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

Ämneskommentarer Metyletylketonperoxid, lösning i dimetylftalat
 

4. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus.
Inandning Flytta genast den skadade till frisk luft. Vid andningsbesvär: konstgjord 

andning eller syrgas. Kontakta läkare.
Hudkontakt Tvätta genast förorenad hud och skölj med vatten. Tag genast av förorenade 

kläder och spola huden med vatten. Fortsätt att skölja i minst 15 minuter och 
kontakta läkare.

Ögonkontakt Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 15 min. Avlägsna eventuella 
kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta läkare och tag med 
säkerhetsdatabladet.

Förtäring FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Ge genast ett par glas 
mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Ge inte något att 
dricka vid medvetslöshet. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att 
maginnehållet inte kommer ned i lungorna.

Information till hälsovårdspersonal Uppgifter till läkare:
Personer med hud-eller luftvägssjukdomar och/eller problem med det centrala 
nervsystemet kan löpa risk vid exponeringför detta material.
Detta material är mycket frätande för ögonen och kan leda till 
hornhinneinflamation. Den ögonsköljning på 15 minuter som normalt sett 
föreskrivs efter exponering kan vara svår att upprätthålla p.g.a. de kraftiga 
smärtorna. Man måste först använda ett lokalt ögonbedövningsmedel för att 
möjliggöra tillräcklig sköljning av ögat.
Framkalla inte kräkningar om produkten svalts. Ge patienten mycket vatten att 
dricka. Intag av detta frätande material kan ge stora sår, inflammationer och i 
värsta fall perforering av övre mag-tarmkanalen, med kraftiga blödningar och 
vätskeförlust. Inandning av materialet under framkallade kräkningar kan leda till 
allvarliga lungskador.
Kontakta giftcentralen för information om ytterligare behandling.
Behandla alla ytterligare effekter symptomatiskt!

 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Brand kan släckas med: Vattenspray eller dimma. Skum, koldioxid eller 

pulver.
Olämpliga brandsläckningsmedel Haloner
Brand- och explosionsrisker Varning; risk för återantändning. Nedbrytning vid uppvärmning. Understöder 

eldsvåda.
Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

Brandsläckningsmetoder Använd tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand. Använd 
andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.
Kyl behållare som är utsatt för eld med vatten tills elden är släckt.
Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.
Undvik att vistas på läsidan för att undvika rök och gaser. Släck alla 
antändningskällor. Undvik gnistor, flammor, rök och värme. Ventilera väl.

 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Undvik inandning av damm och ångor. Undvik kontakt med hud och ögon.
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Miljöskyddsåtgärder Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag.
Metoder för rengöring Håll brännbara material borta från spillt material.

Avlägsna alla antändningskällor, var uppmärksam på explosionsrisken.
Absorbera i inert, fuktigt, obrännbart material och spola området med vatten.
Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Spill fuktas 
med vatten.
Behållaren får inte slutas tätt p.g.a. risken för att övertryck utvecklas.

 

7. Hantering och lagring
Hantering Uppblandning får ej ske i tättslutande behållare.

Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Undvik spill, hud- och 
ögonkontakt.
Ventilera väl. Undvik inandning av ångor. Använd föreskrivet andningsskydd 
om luftföroreningarna överstiger hygieniska gränsvärdet.
Eliminera alla antändningskällor.
Oxidationsmedel - Förvaras åtskilt från brandfarliga och brännbara material.
Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld.
Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.
Använd explosionsskyddad elutrustning. Använd gnistfria verktyg och 
explosionssäker utrustning.
Tvätta händerna före pauser och rökning samt innan mat och dryck intages. 
Gångkläder och arbetskläder förvaras åtskilda.

Lagring Lagras som oxiderande ämne.
Förvaras i tätförsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe.

 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde Norm år
Metyletylketonperoxid CAS-nr.: 1338-23-4

EG-nr.: 215-661-2
KTV: 0,2 ppm 1981

Dimetylftalat CAS-nr.: 131-11-3
EG-nr.: 205-011-6

NGV: 3 mg/m3
KTV: 5 mg/m3

Butanon CAS-nr.: 78-93-3
EG-nr.: 201-159-0
Indexnr.: 606-002-00-3

NGV: 50 ppm
NGV: 150 mg/m3
KTV: 100 ppm
KTV: 300 mg/m3

2011

Exponeringskontroll
Övrig information om gränsvärden Obs: för metyletylketonperoxid avser gränsvärdet ovan TGV (takgränsvärde), 

men databasen för SDB saknar ännu den beteckningen.
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att 
gränsvärdet inte överskrids.
Använd explosionssäker ventilation vid höga koncentrationer. All hantering skall 
ske i väl ventilerat utrymme.
Det skall finns tillgång till ögonspolning.

Andningsskydd Vid arbete i trånga utrymmen eller dåligt ventilerade lokaler skall 
andningsskydd med lufttillförsel användas.
Andningsskydd med helmask med specialfilter för detta ämne/produkt.

Handskydd Använd skyddshandskar av: Neopren, nitril, polyetylen eller PVC.
Ögonskydd Använd godkända skyddsglasögon eller ansiktsskärm.
Hudskydd (av annat än händerna) Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt. Det skall finns 

tillgång till omedelbar ögonspolning och nöddusch.
Andra upplysningar Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta 

genast av alla förorenade kläder. Använd hudkräm för att motverka uttorkning 
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av huden. Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Isolera förorenade kläder 
och tvätta före återanvändning.

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Klar vätska.
Lukt Svag lukt.
Färg Färglöst.
Beskrivning av lösningsförmåga Blandbar med ftalater (20 C/68 F)
Löslighet i vatten Delvis blandbar med vatten (20 C/68 F)
Relativ densitet Värde: 1180 kg/m3

Testmetod: (20 C/ 68 F)
Kommentarer, Smältpunkt / 
smältpunktsintervall

Ej fastsällt

Kommentarer, Kokpunkt / 
kokpunktsintervall

Ej tillämpligt, (sönderfaller)

Kommentarer, pH (leverans) Något sur
Kommentarer, Flampunkt Över SADT
Explosiva egenskaper Egenskaper: Nej
Brandfarlighet (fast form, gas) Sönderfallsprodukt kan vara brandfarlig
Oxiderande egenskaper Ej tillämpligt
Kommentarer, Fördelningskoefficient: 
n-oktanol / vatten

Ej fastställt

Ångtryck Värde: 0,10 kPa
Testmetod: 84C/183F

Kommentarer, Ångdensitet Ej fastställt
Viskositet Värde: 24 mPa.s

Testmetod: (20 C/ 68 F)

Andra fysiska och kemiska egenskaper
Fysiska och kemiska egenskaper Flyktigt 5%.

Peroxidinnehåll 30-37%
Aktivt syreinnehåll 8,8-9,0 %
SADT 60 C

 

10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som skall undvikas Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.
Material som skall undvikas Massiva metaller. Metallpulver. Starka syror. Starka reduktionsmedel. Organiska 

peroxider/hydroperoxider. Oorganiska peroxider.
Farliga sönderdelningsprodukter Giftiga gaser/ångor/rök av: Syror och ketoner
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer.

Polymeriserar under värmebildning.
Andra upplysningar Nödlägesplan måste finnas- kontakta Färg-In.
 

11. Toxikologisk information
Toxikologisk information
LD50 oral Värde: 1017 mg/kg

Försöksdjursart: råtta
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej för beredningen som 
sådan. Ovanstående data gäller för komponenten metyletylketonperoxid, 40 % 
i dimetylftalat.

LD50 oral Värde: > 2400 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej tillgängliga för 
beredningen som sådan. Ovanstående data gäller för komponenten 
dimetylftalat.
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LD50 oral Värde: 2737 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej tillgängliga för 
beredningen som sådan. Ovanstående data gäller för komponenten 
metyletylketon.

LD50 dermal Värde: 4000 mg/kg
Försöksdjursart: råtta
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej för beredningen som 
sådan. Ovanstående data gäller för komponenten metyletylketonperoxid, 40 % 
i dimetylftalat.

LD50 dermal Värde: > 10 000 mg/kg
Försöksdjursart: kanin
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej tillgängliga för 
beredningen som sådan. Ovanstående data gäller för komponenten 
dimetylftalat.

LD50 dermal Värde: 6480 mg/kg
Försöksdjursart: kanin
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej tillgängliga för 
beredningen som sådan. Ovanstående data gäller för komponenten 
metyletylketon.

LC50 inandning Värde: 17 rng/l
Försöksdjursart: råtta
Varaktighet: 4 timmar
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej för beredningen som 
sådan. Ovanstående data gäller för komponenten metyletylketonperoxid, 40 % 
i dimetylftalat.

LC50 inandning Värde: 9300 mg/m3
Varaktighet: 6,5 timmar
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej tillgängliga för 
beredningen som sådan. Ovanstående data gäller för komponenten 
dimetylftalat.

LC50 inandning Värde: 235000 mg/m3
Försöksdjursart: råtta
Kommentarer: Experimentella toxikologiska data finns ej tillgängliga för 
beredningen som sådan. Ovanstående data gäller för komponenten 
metyletylketon.

Toxikologiska data från ämnen
Övriga upplysningar om hälsofara
Allmänt Frätande.
Inandning Farligt vid inandning. I höga koncentrationer kan ångorna irritera luftvägarna 

och medföra halsirritation och hosta.
Hudkontakt Frätande. Avfettning, uttorkning och sprickbildning i huden.
Ögonkontakt Damm eller stänk från blandningen kan ge bestående ögonskador. 

Ögonblicklig förstahjälp är nödvändig.
Förtäring Frätande. Även små mängder kan orsaka allvarliga skador.
 

12. Ekologisk information
Toxikologisk information
Akut vattenlevande, fisk Värde: 44,2 rng/l

Testmetod: 96h-LCSO
Fiskarter: Poecilia reticulata

Akvatisk kommentarer Inga experimentella ekologiska data finns för beredningen som sådan. 
Redovisade data gäller för komponenten metyletylketonperoxid, 40 % i 
dimetylftalat.

Toxikologiska data från ämnen
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Övriga miljöupplysningar
Ekotoxicitet Produkten kan skada organismer i mark och vatten.
Kommentarer Biologiskt lätt nedbrytbart ("Closed bottle test")
Persistens och nedbrytbarhet Produkten är biologiskt nedbrytbar, men får inte släppas ut i avlopp utan 

tillstånd från myndigheterna.
 

13. Avfallshantering
Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala 
myndigheter.
Se till att behållarna är tomma före destruktion (explosionsfara).

Andra upplysningar Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller 
för hantering av produkten.

 

14. Transportinformation
Produktnamn (nationellt) ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE
Farligt gods ADR Status: Ja

UN-nr.: 3105
Klass: 5.2
Transportbenämning: ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE
Annan relevant information.: Tunnelkod: D. Klassificering Kod : P1.

Farligt gods RID Status: Ja
UN-nr.: 3105
Klass: 5.2
Transportbenämning: ORGANISK PEROXID TYP D, FLYTANDE
Annan relevant information.: Tunnelkod: D

Farligt gods IMDG Status: Ja
UN-nr.: 3105
Klass: 5.2
IMDG Marine Pollutant: Nej
EmS: F-J, S-R
Transportbenämning: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
Annan relevant information.: Förpackningsgrupp II

Farligt gods ICAO/IATA Status: Ja
UN-nr.: 3105
Klass: 5.2
Transportbenämning: ORGANIC PEROXIDE TYPE D, LIQUID
Annan relevant information.: Förpackningsgrupp: II

Annan relevant information. Märkning: organisk peroxid, flytande.
Etikett: Frätande (C), oxiderande (O)

 

15. Gällande föreskrifter
Farosymbol

  

Sammansättning på etiketten Metyletylketonperoxid: 30 - 37 , Dimetylftalat: 55 - 70 %, Butanon: 1 - 5 %,
 Vatten: 1 - 3 %

R-fraser R7 Kan orsaka brand.
R22 Farligt vid förtäring.
R34 Frätande.

S-fraser S3/7 Förpackning förvaras väl tillsluten och svalt.
S14 Förvaras åtskilt från andra kemikalier.
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S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart 
läkare. Visa om möjligt etiketten.
S50 Blanda inte med peroxidacceleratorer eller med reduktionsmedel.

Andra anmärkningar Produktregistreringsnummer, Sverige: 289384-0.
Ämnet och/eller produkten är upptagen i direktiv 96/82/EG.

 

16. Annan information
Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Förteckning över relevanta R-fraser 
(avsnitt 2 och 3),

R11 Mycket brandfarligt.
R2 Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R22 Farligt vid förtäring.
R34 Frätande.
R36 Irriterar ögonen.
R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R7 Kan orsaka brand.

Kvalitetssäkring av informationen Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid 
tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning 
av, att produkten används under normala förhållanden och i 
överensstämmelse med det specificerade användningssättet. All annan 
användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer,
 sker på användarens eget ansvar.

Ansvarig för säkerhetsdatablad Färg-In AB
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