
 
 SIKKERHEDSDATABLAD

Epoxy Top Coat, Resin 
Modificeret

 

 

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
Udgivet dato 03.09.2012
Kemikaliets navn Epoxy Top Coat, Resin Modificeret
Artikel nr. 2301 (hvid), 2303 (rød), 2305 (blå), 2309 (sort)
Anvendelse af stoffet eller 
præparatet

Farve Produkt

Distributør 
Firmanavn Färg-In AB
Postadresse Bodalsvägen 6
Postnr. S-681 43
Poststed Kristinehamn
Land SVERIGE
Telefon + 46 55010045
Telefax +46 55081001
E-mail ulf.lundgren@fargin.se
Web-adresse http://www.fargin.se
Org.nr. SE-556187-9387
Kontaktperson Ulf Lundgren
Nødtelefon Giftlinjen (Danmark):82 12 12 12

 

2. Fareidentifikation
Klassificering i henhold til 
67/548/EEC eller 1999/45/EC

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

Farebeskrivelse Brandfarlig.
Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
Irriterer øjnene og huden.
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

 

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Komponentnavn Identifikation Klassificering Indhold
Xylen CAS-nr.: 1330-20-7

EF-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
Anmærkninger: C

12,5 - 20 %

Reaktionsprodukt: bisphenol-A-
diglycidylether, homologe med 
molekylvægt <= 700

CAS-nr.: 25068-38-6
EF-nr.: 500-033-5
Indeksnr.: 603-074-00-8

R43
Xi; R36/38
N; R51/53
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

5 - 10 %
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Skin Sens. 1; H317
Aquatic Chronic 2; H411

Epoxiharts (MV > 700) CAS-nr.: 25036-25-3 Xi; R36/38,R43 5 - 10 %
1-Methoxy-2-propanol CAS-nr.: 107-98-2

EF-nr.: 203-539-1
Indeksnr.: 603-064-00-3

R10
R67
Flam. Liq. 3; H226
STOT SE 3; H336

1 - 2,5 %

Kolonneoverskrifter CAS no. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; 
Ingrediensnavn = Navn iflg. stofliste (stoffer som ikke står i stoflisten, skal 
oversættes hvis muligt). Indhold opgivet i: %, %vgt/vgt, %vol/vgt, %vol/vol, 
mg/m3, ppb, ppm, vægt%, vol%

FS/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Sundhedsskadelig, Xi = 
Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt brandfarlig, F = 
Meget brandfarlig, N = Miljøskadelig

Komponentkommentarer Hele teksten for alle R- og faresætninger er vist i punkt 16.
 

4. Førstehjælpsforanstaltninger
Indånding Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved åndedrætsbesvær: kunstigt 

åndedræt/oxygen. Søg læge ved fortsatte gener.
Hudkontakt Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Smør huden 

ind i egnet creme.
Øjenkontakt Vigtigt! Skyl straks med vand i mindst 15 min. Ved vedvarende irritation, 

kontakt læge.
Indtagelse Drik et par glas vand eller mælk.

FREMKALD IKKE OPKASTNING. Søg straks læge.
 

5. Brandbekæmpelse
Egnede slukningsmidler Pulver, skum eller CO2. Små mængder kan også slukkes ved kvælning.
Brand- og eksplosionsfare Ved brand dannes giftige gasser.
Brandslukningsprocedurer Undgå indånding af røggasser.

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes.
Beholdere i nærheden af brand flyttes straks eller køles med vand.
Undgå at spildevand kommer i kloak og vandløb. Inddæm for at kontrollere 
fraløbet.

 

6. Forholdsregler over for udslip ved uheld
Sikkerhedsforanstaltninger til 
beskyttelse af personer

Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt.
Sørg for tilstrækkelig ventilation.
Undgå indånding af dampe.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.
Metoder til oprensning Opsuges med vermikulit, tørt sand eller jord og anbringes i beholdere. 

Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.
Vask forurenet område med en alkali vaskeopløsning.

 

7. Håndtering og opbevaring
Håndtering Fare for at dampe koncentreres ved gulv og i lavtliggende områder.

Dampe kan med luft danne en eksplosiv blanding.
Rygning og brug af åben ild og andre antændelseskilder forbudt.
Beholder og overføringsudstyr skal jordes for at undgå gnistdannelse pga. 
statisk elektricitet.
Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn, 
hvis luftforureningen overstiger grænseværdien.

Opbevaring Opbevares i tætlukket originalemballage på et tørt, køligt og godt ventileret 
sted.
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Holdes væk fra varme, gnister og åben ild.
Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt 
foderstoffer.

 

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
Grænseværdier
Komponentnavn Identifikation Værdi Norm år
Xylen CAS-nr.: 1330-20-7

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

8 t.: 25 ppm
8 t.: 109 mg/m3
EH

1-Methoxy-2-propanol CAS-nr.: 107-98-2
EF-nr.: 203-539-1
Indeksnr.: 603-064-00-3

8 t.: 50 ppm
8 t.: 185 mg/m3

2011

Eksponeringskontrol
Foranstaltning til kontrol af 
eksponering på arbejdspladsen

Personalet skal instrueres specielt grundigt.
Der skal være tilstrækkelig ventilation, inklusive passende lokal udsugning, så 
de fastsatte grænseværdier ikke overstiges.
Al håndtering skal foregå med god ventilation.

Åndedrætsværn Ved utilstrækkelig ventilation eller ved risiko for indånding af dampe kan egnet 
åndedrætsværn med kombinationsfilter (type A2/P2) anvendes.
Luftforsynet åndedrætsværn med ansigtsskærm, hjelm eller hætte.

Beskyttelse af hænder Brug beskyttelseshandsker af: Nitrilgummi. Butylgummi.
Væsken kan trænge gennem handskerne. Skift derfor hyppigt handsker.
Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med 
handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

Øjenværn Brug øjenværn, som beskytter mod stænk ved risiko for øjenkontakt.
Hudværn (andet end handsker) Brug egnet beskyttelsestøj for at beskytte huden mod stænk og for at undgå 

at huden bliver forurenet med kemikaliet.
Anden information Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
 

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Tilstandsform Farvet væske.
Lugt Opløsningsmiddel.
Relativ massefylde Værdi: 1,4-1,6
Flammepunkt Værdi: ~ 25 °C
Eksplosive egenskaber Nedre eksplosionsgrænse med måleenhed: 1,0 volym-%

Øvre eksplosionsgrænse med måleenhed: 13,1 volym-%
Opløsningsmiddelindhold Værdi: ~ 300 g/l (for komplet farve blanding)
 

10. Stabilitet og reaktivitet
Forhold som skal undgås Dampe kan i trange eller dårligt ventilerede rum danne en eksplosiv blanding 

med luft.
Undgå varme, flammer og antændelseskilder.

Materialer som skal undgås Alkalimetaller. Stærkt oxiderende midler. Stærke syrer.
Farlige nedbrydningsprodukter Termisk nedbrydning eller forbrænding kan frigøre carbonoxider og andre 

toksiske gasser eller dampe.
 

11. Toksikologiske oplysninger
Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Andre oplysninger om sundhedsfare
Generelt Gentagen eksponering for opløsningsmidler eller eksponering for høje 

koncentrationer kan medføre varige skader.
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Indånding I høje koncentrationer kan dampe irritere luftvejene og medføre halsirritation 
og hoste. I høje koncentrationer virker dampe sløvende og kan medføre 
hovedpine, træthed, svimmelhed og påvirkninger af centralnervesystemet. Kan 
medføre allergisk kontakteksem.

Hudkontakt Langvarig eller hyppig kontakt kan medføre rødme, kløe og 
eksem/revnedannelse.
Kan medføre allergisk kontakteksem.

Øjenkontakt Støvkorn i øjnene kan medføre irritation og svie.
Indtagelse Indtagelse kan medføre irritation af mave/tarmkanalen, opkastning og diarré.

Kan medføre kvalme, hovedpine, svimmelhed og beruselse.
Sensibilisering Indeholder epoxyforbindelser. Kan udløse allergisk reaktion.
 

12. Miljøoplysninger
Toksikologiske data fra indholdsstoffer
Andre miljøoplysninger
Økotoksicitet Produktet indeholder stoffer, som er giftige for organismer, der lever i vand, 

og som kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Miljøoplysninger, konklusion Produktet må ikke få lov at komme ind jord, afløb eller vandløb.

Der findes ingen tilgængelige økotoksikologiske data på selve produktet.
 

13. Forhold vedrørende bortskaffelse
EAK-kode nr. EAK: 08 01 11 * Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
EAK: 20 01 27 * Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende 
farlige stoffer

Produkt klassificeret som farligt 
affald

Ja

Foreskriv passende metoder til 
bortskaffelse

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens 
affaldsregulativer.
Sørg for at beholdere er tomme før deponering (eksplosionsfare).

Anden information Emballagen skal være tom (dryptør).
Ved håndtering af affald skal tages hensyn til de sikkerhedsforanstaltninger, 
der gælder for håndtering af produktet.

 

14. Transportoplysninger
Produktnavn (nationalt) Paint
Andre relevante oplysninger. UN 1263.

Påvirket af punkt 2.2.3.1.5 i ADR. Påvirket af punkt 2.3.2.5 i IMDG.
Er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG,
 IATA, ADR/RID).

 

15. Oplysninger om regulering
Faresymbol

 

Sammensætning på etiketten Xylen:12,5 - 20 %, Reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether, homologe 
med molekylvægt <= 700:5 - 10 %, Epoxiharts (MV > 700):5 - 10 %, 1-
Methoxy-2-propanol:1 - 2,5 %

R-sætninger R10 Brandfarlig.
R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
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R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.

S-sætninger S23 Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosol-tåger.
S36/37 Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S38 Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.

Anden mærkeinformation Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.
 

16. Andre oplysninger
Liste over relevante H-sætninger 
(afsnit 2 og 3).

H226 Brandfarlig væske og damp.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Forårsager hudirritation.
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332 Farlig ved indånding.
H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Liste over relevante R-sætninger 
(punkt 2 og 3).

R10 Brandfarlig.
R20/21 Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
R36/38 Irriterer øjnene og huden.
R38 Irriterer huden.
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 
langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Kontrollerer informationernes kvalitet Denne information er baseret på de oplysninger, vi vidste på tidspunktet for 
udarbejdelsen og de er blevet givet i god tro, og forudsat at produktet 
anvendes under normale forhold og i overensstemmelse med de angivne 
betingelser for brug. Enhver anden brug af den anførte dato, sammen med 
andre produkter eller processer, er på egen risiko.

Version 8
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Färg-In AB
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