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Pattex Plastic Padding P700 Total Fix Transparent

SDB-nr : 227852
V001.2

Reviderat den: 10.05.2007
Utskriftsdatum: 10.12.2007

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
Handelsnamn:
Pattex Plastic Padding P700 Total Fix Transparent
Avsedd användning:
Montagelim, reaktion
Företagsbeteckning:
Henkel Norden AB
Box 8823
40271
Göteborg
Tel.:
+46 (0) 31 750 54 00
Nödupplysningar:
Giftinformationscentralen. Tel (dagtid): +46.8.33.12.31. Vid nödfall slå 112 och begär Giftinformationscentralen

2. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelarna
Allmän kemisk karaktärisering:
1-komponents monteringslim
Basämnen i beredningen:
NCO-fritt PU-prepolymer
Hjälpämnen
Fyllmedel
Uppgifter om ingående ämnen:
< 3 %

Vinyltrimetoxysilan
EINECS
220-449-8
CAS
2768-02-7
Symboler
Xn
R-fraser
R10, R20

För fullständig förklaring av R-fraser som anges som koder se avsnitt 16 'Övrig Information'.

3. Möjliga risker med produkten
Produkten är inte farlig enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter.
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4. Första hjälpen
Allmänna anvisningar:
Vid besvär, kontakta läkare.
Efter inhalation:
Frisk luft.
Hudkontakt:
Torka av angripen hud med en ren duk och tvätta sedan med vatten och mild tvål, hudvård.
Ögonkontakt:
Skölj i rinnande vatten, konsultera eventuellt läkare.
Förtäring:
Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.

5. Åtgärder för brandbekämpning
Lämpliga släckningsmedel:
Alla vanliga släckningsmedel kan användas.
Av säkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel:
Högtrycksvattenstråle
Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:
Använd gasmask som är oberoende av omgivningsluften.
Använd personlig skyddsutrustning.
Särskilda risker med själva produkten:
I händelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigöras.

6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp
Skyddsåtgärder för personer:
Ej nödvändigt.
Miljöskyddsåtgärder:
Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.
Metod för rengöring och sanering:
Ta bort mekaniskt.
Kontaminerat material tas om hand enligt punkt 13.

7. Hantering och lagring
Hantering:
Se till att arbetsutrymmen är väl ventilerade.
Lagring:
< + 40 °C
Förvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Tilläggsinformation om utformning av tekniska anläggningar:
Inga särskilda åtgärder nödvändiga.
Rekommenderad personlig skyddsutrustning:
Ej nödvändigt.
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Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder:
Undvik kontakt med ögonen och huden.
Tvätta av hudnedsmutsning med mycket vatten och tvål, hudvård.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Allmänna egenskaper
Leveransform:
Beskaffenhet:
Lukt:
Färg(er):

Fysikaliska och kemiska egenskaper:
Densitet
(20 °C)
Löslighet, kvalitativ
(20 °C; lösningsm: Vatten)

Vätska
Pasta-artad
Typisk
Transparent

1,00 - 1,12 g/cm3
Olöslig

10. Stabilitet och reaktivitet
Undvik följande villkor:
Ingen sönderdelning vid avsedd användning.
Undvik följande ämnen:
Inga kända vid avsedd användning.
Farliga sönderdelningsprodukter:
Inga kända.

11. Uppgifter om toxikologi
Allmänna uppgifter om toxikologi:
Vid rätt och ändamålsenlig hantering av produkten föreligger enligt vår kännedom inga effekter som kan inverka
negativt på hälsan.

12. Uppgifter om ekologi
Allmänna uppgifter om ekologi:
Töm ej i avlopp, jord eller vattendrag.
Biologisk slutnedbrytning:
Produkten är inte biologiskt nedbrytbar.
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13. Information om avfallshantering
Avfallshantering av produkten:
Avfallsförbränning eller avfallshantering på anläggning enligt godkännande av lokala myndigheter.
Härdade eller intorkade produktrester kan i små mängder slängas med hushållsavfallet eller
hushållsavfallsliknande industriavfall.
EAK-avfallskoderna är inte produkt- utan till största delen ursprungsrelaterade. Tillverkaren kan därför inte ange
någon avfallskod för artiklar / produkter som används inom olika branscher. Dessa avfallskoder lämnas av
respektive tillverkare.
Avfallshantering av ej rengjord förpackning:
Endast helt tömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.

14. Uppgifter om transport
Allmänna anvisningar:
Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADNR, IMDG, IATA-DGR.

15. Föreskrifter - klassificering och märkning
Ej märkningspliktig enligt gällande föreskrifter.

16. Övriga uppgifter
Fullständig text i R-fraser som anges med förkortning i föreliggande varuinformation. Produktens märkning framgår
av kap. 15.
R10 Brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
Övrig information:
"Angivelserna stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska
beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några
produktspecifika egenskaper."

