
 
 SIKKERHETSDATABLAD

Epoxy primer

 

 

1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket
Utgitt dato 05.11.2012
Kjemikaliets navn Epoxy primer
Artikkelnr. 2200
Kjemikaliets bruksområde Farge produkt.

Distributør 
Firmanavn Färg-In AB
Postadresse Bodalsvägen 6
Postnr. S-681 43
Poststed Kristinehamn
Land SVERIGE
Telefon +46 55010045
Telefaks +46 55081001
E-post ulf.lundgren@fargin.se
Hjemmeside http://www.fargin.se
Org. nr. SE-556187-9387
Kontaktperson Ulf Lundgren
Nødtelefon Giftinformasjonen (Norge):22 59 13 00

 

2. Fareidentifikasjon
Klassifisering i henhold til 
67/548/EEC eller 1999/45/EC

Xn; R10,R20/21,R36/38,R43,R52/53

Farebeskrivelse Brannfarlig.
Farlig ved innånding og hudkontakt.
Irriterer øynene og huden.
Kan gi allergi ved hudkontakt.
Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.

 

3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer
Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold
Xylen CAS-nr.: 1330-20-7

EC-nr.: 215-535-7
Indeksnr.: 601-022-00-9

R10
Xn; R20/21
Xi; R38
Flam. Liq. 3; H226
Acute tox. 4; H332
Acute tox. 4; H312
Skin Irrit. 2; H315

12,5 - 20 %

Epoxiharts (MV > 700) CAS-nr.: 25036-25-3 Xi; R36/38,R43 20 - 50 %
2-Metylpropan-1-ol CAS-nr.: 78-83-1

EC-nr.: 201-148-0
Indeksnr.: 603-108-00-1

R10
Xi; R37/38, R41
R67
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H335
Skin Irrit. 2; H315

5 - 10 %
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Eye Dam. 1; H318
STOT SE 3; H336

Solventnafta (petroleum) light 
aromatic

CAS-nr.: 64742-95-6
EC-nr.: 265-199-0

Xn,N; R10,R37,R51/53,
R65,R66,R67
Klassifisering 
merknader:Emne Nafta 
CAS 64742-95-6 ovenfor 
trenger ikke klassifisert 
som kreftfremkallende eller 
mutagen hvis den 
inneholder mindre enn 0,1 
vektprosent benzen 
(EINECS No 200-753-7), 
som beskrevet i note P i 
EF-direktiv 1272/2008 
("CLP").
Ofte beløpet er mindre 
enn 0,01 vektprosent 
benzen og er alltid mindre 
enn 0,1 vektprosent.

2,5 - 5 %

Trisinkbis(ortofosfat) CAS-nr.: 7779-90-0
EC-nr.: 231-944-3
Indeksnr.: 030-011-00-6

N; R50, R53
Aquatic Acute 1; H400
Aquatic Chronic 1; H410

< 2,5 %

Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må 
oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = 
Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig.

Komponentkommentarer Hele teksten for alle R-setninger og faresetninger er vist i pkt. 16.
 

4. Førstehjelpstiltak
Innånding Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved store pustevansker: Kunstig åndedrett 

eller oksygen. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.
Hudkontakt Ta straks av tilsølte klær og vask huden med såpe og vann. Erstatt tap av 

hudfett med egnet fuktighetskrem.
Øyekontakt Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Kontakt lege hvis irritasjon 

vedvarer.
Svelging Drikk et par glass vann eller melk.

FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege øyeblikkelig.
 

5. Tiltak ved brannslukking
Passende brannslukningsmidler Pulver, skum eller karbondioksid. Små mengder kan også bekjempes av 

kvelning.
Brann- og eksplosjonsfarer Ved brann dannes giftige gasser.
Brannslukningsmetoder Unngå innånding av branngasser.

Ved brannslukking skal det brukes åndedrettsvern med egen lufttilførsel.
Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann.
Hold avrenningsvann borte fra kloakk og vannkilder. Grøft (lag diker) for å 
kontrollere vannavrenning.

 

6. Tiltak ved utilsiktet utslipp
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Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Røyking og bruk av åpen ild og andre antennelseskilder er forbudt.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
Unngå innånding av damp.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Må ikke ledes ut i avløp, jord eller vannløp.

Metoder for opprydding og 
rengjøring

Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Hvis du ønsker 
mer informasjon om avhending, kan du se punkt 13.
Vask det forurensede området med alkalisk vask løsning.

 

7. Håndtering og lagring
Håndtering Fare for dampansamling ved gulv og i lavtliggende områder.

Damp kan med luft danne en eksplosjonsfarlig blanding.
Røyking og bruk av åpen ild og andre tennkilder forbudt.
Beholder og overføringsutstyr må jordes for å eliminere gnister dannet ved 
utladning av statisk elektrisitet.
Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk godkjent åndedrettsvern 
dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå.

Oppbevaring Oppbevares i godt lukket originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert 
sted.
Må ikke utsettes for varme, gnister eller åpen ild.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

 

8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr
Administrative normer
Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år
Xylen CAS-nr.: 1330-20-7

EC-nr.: 215-535-7
Indeksnr.: 601-022-00-9

8 t.: 25 ppm
8 t.: 108 mg/m3
H

2-Metylpropan-1-ol CAS-nr.: 78-83-1
EC-nr.: 201-148-0
Indeksnr.: 603-108-00-1

8 t.: 25 ppm
H, T
8 t.: 75 mg/m³
H, T

2011

Solventnafta (petroleum) light aromatic CAS-nr.: 64742-95-6
EC-nr.: 265-199-0

8 t.: 50 ppm
8 t.: 275 mg/m3

Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på 
arbeidsplassen

Ansatte skal instrueres spesielt grundig.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, inkl. lokal avtrekksventilasjon, for å sikre at 
fastsatte eksponeringsgrenser ikke overskrides.
All håndtering skal foregå på godt ventilert sted.

Åndedrettsvern Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, 
må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2).
Åndedrettsvern med lufttilførsel m/helmaske, hjelm eller hette.

Håndvern Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Butylgummi.
Væsken kan trenge gjennom hanskene. Skift derfor hansker ofte.
Hanske må velges i samarbeid med hanskeleverandøren, som kan opplyse 
om hanskematerialets gjennomtrengningstid.

Øyevern Bruk sprutsikre vernebriller dersom det er mulighet for direkte øyekontakt.
Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å forhindre at huden blir fuktig eller tilsølt med 

dette kjemikaliet.
Annen informasjon Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.
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9. Fysiske og kjemiske egenskaper
Tilstandsform Farget væske
Lukt Løsningsmiddel.
Relativ tetthet Verdi: 1,4-1,6
Flammepunkt Verdi: ~ 25 °C
Eksplosive egenskaper Nedre eksplosjonsgrense m/enhet: 1,1 volym-%

Øvre eksplosjonsgrense m/enhet: 12,3 volym-%
Løsemiddelinnhold Verdi: ~ 440 g/l (for komplett fargeblanding)
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal unngås Damp kan i trange eller dårlig ventilerte områder danne en eksplosiv blanding 

med luft.
Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder.

Materialer som skal unngås Alkali-metaller. Sterke oksiderende stoffer. Sterke syrer.
Farlige spaltningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjøre karbonoksider og andre giftige 

gasser eller damper.
 

11. Toksikologisk informasjon
Toksikologiske data fra komponenter 
Øvrige helsefareopplysninger
Generelt Langvarig og gjentatt kontakt med løsningsmidler over lang tid kan gi varige 

helseskader.
Innånding I høye konsentrasjoner kan damper irritere svelg og luftveier og forårsake 

hoste. I høye konsentrasjoner virker damper bedøvende og kan forårsake 
hodepine, tretthet, svimmelhet og påvirke sentralnervesystemet. Kan gi 
allergisk kontakteksem.

Hudkontakt Langvarig eller hyppig kontakt kan forårsake rødhet, kløe og 
eksem/sprekkdannelse.

Øyekontakt Støvkorn i øynene kan gi irritasjon og svie.
Svelging Inntak kan forårsake irritasjon av mage- og tarmsystemet, brekninger og 

diaré.
Kan forårsake kvalme, hodepine, svimmelhet og beruselse.

Allergi Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
 

12. Miljøopplysninger
Toksikologiske data fra komponenter 
Øvrige miljøopplysninger
Økotoksisitet Produktet inneholder et stoff som er meget giftig for vannorganismer, og som 

kan medføre skadelige langtidseffekter i vannmiljøet.
Miljøopplysninger, konklusjon Dette produktet skal ikke slippes ut til jord, avløp eller innsjø.

Økotoksikologiske data er ikke tilgjengelig på selve produktet.
 

13. Fjerning av kjemikalieavfall
Avfallskode EAL EAL: 08 01 11 * maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler 

eller andre farlige stoffer
EAL: 20 01 27 * maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder 
farlige stoffer

Produktet er klassifisert som farlig 
avfall

Ja

Egnede metoder til fjerning av 
kjemikaliet

Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter.
Påse at beholderne er tomme før deponering (eksplosjonsfare).
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Annen informasjon Emballasjen må være tom (drypptørr).
Ved håndtering av avfall må det tas hensyn til de sikkerhetsregler som gjelder 
for håndtering av produktet.

 

14. Transportinformasjon
Varenavn (nasjonalt) Paint
Andre relevante opplysninger UN 1263.

Tilhører punkt 2.2.3.1.5 i ADR. Tilhører punkt 2.3.2.5 i IMDG.
Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig 
gods (IMDG, IATA, ADR/RID).

 

15. Opplysninger om lover og forskrifter
Faresymbol

 

Sammensetning på merkeetiketten Xylen: 12,5 - 20 %, Epoxiharts (MV > 700): 20 - 50 %, 2-Metylpropan-1-
ol: 5 - 10 %, Solventnafta (petroleum) light aromatic: 2,5 - 5 %, 
Trisinkbis(ortofosfat): < 2,5 %

R-setninger R10 Brannfarlig.
R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.

S-setninger S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke.
S24 Unngå hudkontakt.
S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann 
og kontakt lege.
S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

Annen merkeinformasjon Inneholder epoksyforbindelser. Se informasjon fra produsenten.
 

16. Andre opplysninger
Liste over relevante H-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

H226 Brannfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400 Meget giftig for liv i vann.
H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Liste over relevante R-setninger (i 
seksjon 2 og 3).

R10 Brannfarlig.
R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R36/38 Irriterer øynene og huden.
R37 Irriterer luftveiene
R37/38 Irriterer luftveiene og huden.
R38 Irriterer huden
R41 Fare for alvorlig øyeskade.
R43 Kan gi allergi ved hudkontakt.
R50 Meget giftig for vannlevende organismer.
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R51/53 Giftig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede 
langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R53 Kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet

Kvalitetssikring av informasjonen Denne informasjonen er basert på den informasjonen vi visste på den tiden 
av forberedelser og de har blitt gitt i god tro og forutsatt at produktet brukes 
under normale forhold og i samsvar med de angitte betingelsene for bruk. 
Enhver annen bruk av den angitte dato, sammen med andre produkter eller 
prosesser, skjer på egen risiko.

Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Färg-In AB
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