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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 
 

1.1. Produktidentifikator 

Produktets form : Blanding 

Handelsnavn : RENOLIT ALKORPLUS 81040 

Produkttype : kontaktklæbemiddel 

 

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

1.2.1. Relevante identificerede anvendelser 

Vigtigste anvendelseskategori : Industriel anvendelse,Erhvervsmæssig brug 

Specifikation for industriel og erhvervsmæssig 
anvendelse 

: kontaktklæbemiddel 

Relevante identificerede anvendelser for stoffet 
eller blandingen, samt anvendelser, der frarådes 

: adhesives 

 

Titel Use descriptors 

Anvendelse i belægningerX SU3, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC13, PROC15, ERC4, ESVOC SPERC 4.3a.v1 

Anvendelse i belægningerX SU3, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, ERC4, ESVOC SPERC 
4.3a.v1 

Anvendelse i belægningerX SU22, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC10, 
PROC11, PROC13, PROC15, PROC19, ERC8a, ERC8d, ESVOC SPERC 8.3b.v1 

Anvendelse i belægningerX SU22, PC1, PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC15, ERC8a, ERC8d, ESVOC 
SPERC 8.3b.v1 

 

 

For den fulde ordlyd: se afsnit 16 
  

1.2.2. Anvendelser der frarådes 

Ingen tilgængelige oplysninger 
  

 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet 

Fabrikant 
RENOLIT Belgium NV 
Industriepark De Bruwaan 43 
9700 OUDENAARDE - BELGIUM 
T +32 (0)55 33 97 11 - F +32 (0)55 31 86 58 
renolit.belgium@renolit.com / dirk.vandersype@renolit.com 
 

1.4. Nødtelefon 

Nødtelefonnummer : Tel.: +44 (0)1235 239 670 (24h / days) 
Tel.: +32 (0)70 245 245 (Anti-gifcentrum België/Centre Anti-Poison Belgique) 

 
 

PUNKT 2: Fareidentifikation 
 

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen 

Klassificering ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]Blandinger/Stoffer: SDB EU 2015: I henhold til Forordning (EU) 2015/830 (Bilag II 
til REACH) 

Brandfarlige væsker, Kategori 2 H225   

Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 H319   

Specifik målorgantoksicitet — enkelt 
eksponering, Kategori 3, narkose 

H336   

    

H-sætningernes fulde ordlyd: se punkt 16 
 

 
 

 
  

Fysisk-kemiske, sundhedsmæssige og miljømæssige skadevirkninger 

Indeholder flygtigt (flygtige) komponent(er). Brændbar væske. 
 

 

2.2. Mærkningselementer 

Mærkning ifølge Forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP] Ekstra mærkning til visningEkstra klassificering(er) til visning  

Farepiktogrammer (CLP) : 

 

GHS02 

 

GHS07 
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Signalord (CLP) : Fare 

Farlige indholdsstoffer : ethyl acetate; methyl ethyl ketone 

Faresætninger (CLP) : H225 - Meget brandfarlig væske og damp. 
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. 
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 

Sikkerhedssætninger (CLP) : P210 - Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. 
P233 - Hold beholderen tæt lukket. 
P240 - Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes. 
P241 - Anvend eksplosionssikkert elektrisk /ventilations-/lys- udstyr. 
P261 - Undgå indånding af damp, spray. 
P264 - Vask hænder grundigt efter brug. 

EUH-sætninger : EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 

Ekstra sætninger : Indeholder : ethylacetat, methylethylketon. 
 

 

   
 

 

 

2.3. Andre farer 

Andre farer, der ikke bidrager til klassificeringen : Kan brædbare dampe/eksplosiv damp - luftblandinger dannes. 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 
 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer 
 

3.1. Stoffer 

Ikke relevant 
 

 

3.2. Blandinger 
 
 

 

 
 

Navn Produktidentifikator % Klassificering ifølge 
Forordning (EF) nr. 
1272/2008 [CLP] 

ethyl acetate 
 

(CAS nr) 141-78-6 
(EC-nummer) 205-500-4 
(EC Index nummer) 607-022-00-5 
(REACH-nr) 01-2119475103-46 

30 - 40 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

methyl ethyl ketone 
 

(CAS nr) 78-93-3 
(EC-nummer) 201-159-0 
(EC Index nummer) 606-002-00-3 
(REACH-nr) 01-2119457290-43 

30 - 40 Flam. Liq. 2, H225 
Eye Irrit. 2, H319 
STOT SE 3, H336 

 
 

 

 

Ordlyd af H-sætninger: se punkt 16 
  
 

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger 
 

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger 

Førstehjælp generelt : Aldrig nogen sinde indrømme alt af mund hen til en afmægtig pågældende. 

Førstehjælp efter indånding : Flyt den tilskadekomne ud i frisk luft. Hvis den tilskadekomne ikke ånder, giv kunstigt åndedræt. 
I alle tvivl tilfælde, eller hvis symptomer fortsætter, kontakt en læge. 

Førstehjælp efter hudkontakt : Skyl umiddelbart med meget vand. Vaskes med vand og sæbe. Forulykkede bringes til læge 
hvis irritation fortsætter. Gentagen eller langvarig hudkontakt kan forårsage dermatitis og 
affedtning. 

Førstehjælp efter øjenkontakt : Skyld umiddelbart med meget vand. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter. 

Førstehjælp efter indtagelse : Lad ikke forulykkede kaste op. I alle tvivl tilfælde, eller hvis symptomer fortsætter, kontakt en 
læge. 

 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede 

Symptomer/virkninger : hud irritation. Svimelhed. Kvælninger. Hovedpine. Kan give tør eller revnet hud. Bevidstløshed. 
 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig 

Indeholder. ethylacetat. Methyl ethyl ketone. 

PUNKT 5: Brandbekæmpelse 
 

5.1. Slukningsmidler 

Egnede slukningsmidler : Tør pulver. Kuldioxid. Pulver. skum. Vandtåge. sand/jord. 

Uegnede slukningsmidler : Benyt ikke en tæt vandstrøm. 
 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen 

Brandfare : Svømmer oven på vandet. Antændelsesfaren. Da dampene er tungere end luften, kan de 
bevæge sig over lange afstande langs jordoverfladen/antændes/flammen kan slå tilbage til 
kilden. 
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Eksplosionsfare : Gas/damp kan med luft eksplodere indenfor brændbarhedsgr. Kan danne enbrændbar / 
eksplosiv blanding af dampe og luft. 

 

5.3. Anvisninger for brandmandskab 

Brandforebyggende foranstaltninger : Evakuer unødvendigt personale. 

Brandslukningsinstruktioner : Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert. Brug forstøvet vand eller tåge til at 
afkøle udsatte beholdere. Forsigtighed i tilfaelde af kemisk ildebrand. Undgå indtrængen af 
brandslukningsvand i området. 

Beskyttelse under brandslukning : Gå ikke ind på brandområdet uden passende beskyttelsesudstyr, inklusive åndedrætsværn. 

Andre oplysninger : Brug forstøvet vand eller tåge til at afkøle udsatte beholdere. 

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld 
 

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer 

Almene forholdsregler : Indånd ikke damp. Afspær døre og vinduer i omkringliggende bygninger. Når produkt 
håndteres, undgå kontakt med skin and eyes. Ingen åben ild eller gnister. Sørg for tilstrækkelig 
luftventilation. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. For at udelukke en mulig 
dannelse af elektrostatiske udladninger, skal systemet være tilstrækkeligt jordet. 

6.1.1. For ikke-indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Brug beskyttelsesdragt. Se kapitel 8. 

6.1.2. For indsatspersonel 

Beskyttelsesudstyr : Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Bær et selvstændig 
åndedrætsapparat. 

 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger 

Underret myndighederne, hvis der trænger væske ned i kloakker eller vandløb. Produkt må ikke flyde ind i kloak eller overfladevand. 
 

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning 

Til tilbageholdelse : Stop utæthed uden risici hvis muligt. Saml/pump det fritkommende produkt op i passende 
beholdere. Små mængder af væskespild:  ppsamles i ikke-brændbart absorberende materiale 
og  beholdere til bortskaffelse. 

Rengøringsprocedurer : Små mængder af væskespild:  ppsamles i ikke-brændbart absorberende materiale og  
beholdere til bortskaffelse. Resten renses med meget vand. 

Andre oplysninger : Kan danne enbrændbar blanding af dampe og luft. 
 

6.4. Henvisning til andre punkter 

Se også  (§8§13). 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring 
 

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering 

Yderligere farer under behandlingen : hvis nødvendigt: Ventilation, lokal udsugning eller åndedrætsværn. Ved brug kan brændbare 
dampe - luftblandinger dannes. Tomme beholdere skal håndteres med forsigtighed på grund af 
antændelige damprester. Ventiler området. Holdes væk fra Direkte sollys, antændelseskilder. 
Rygning forbudt. 

Forholdsregler for sikker håndtering : Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud 
eller tøj. Da dampene er tungere end luften, kan de bevæge sig over lange afstande langs 
jordoverfladen/antændes/flammen kan slå tilbage til kilden. Ingen nøgne flammer, gnister, og 
rygning ikke tilladt. Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister. Træf foranstaltninger 
mod statisk elektricitet. 

Håndteringstemperatur : 8 - 35 °C 

Hygiejniske foranstaltninger : Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 
 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed 

Tekniske foranstaltninger : Overhold gældende regler. De rette procedurer med hensyn til jordforbindelse bør følges for at 
undgå statisk elektricitet. Sørg for passende ventilation. 

Lagerbetingelser : Hold beholderen tæt lukket. Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret 
sted og adskilt fra : Varmekilder, Direkte sollys. 

Lagertemperatur : 8 - 25 °C 

Opbevaringssted : Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Byskyt mod direkte sollys. Emballagen 
opbevares tæt lukket, køligt og godt ventileret. 

Særlige forskrifter for emballagen : svarer til de juridiske normer. Opbevares kun i den originale beholder. 

Emballagematerialer : aluminium. rustfri stål. stål. 
 

7.3. Særlige anvendelser 

kontaktklæbemiddel. 

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler 
 

8.1. Kontrolparametre 
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ethyl acetate (141-78-6) 

Belgien Grænseværdi (mg/m³) 1461 mg/m³ 

Belgien Grænseværdi (ppm) 400 ppm 
 

methyl ethyl ketone (78-93-3) 

EU IOELV TWA (mg/m³) 600 mg/m³ 

EU IOELV TWA (ppm) 200 ppm 

EU IOELV STEL (mg/m³) 900 mg/m³ 

EU IOELV STEL (ppm) 300 ppm 

Belgien Grænseværdi (mg/m³) 600 mg/m³ 

Belgien Grænseværdi (ppm) 200 ppm 

Belgien Kort tidsværdi (mg/m³) 900 mg/m³ 

Belgien Kort tidsværdi (ppm) 300 ppm 
 

 
 

 
 

8.2. Eksponeringskontrol 

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol: 

Brug egnet åndedrætsværn hvis effektiv ventilation ikke er mulig. Lokal udblæsning og generel ventilation skal være tilstrækkelige til at overholde 
udsættelsesnormerne. 

Personlige værnemidler: 

Handsker. Beskyttelsesbriller. 
 

Beskyttelsesbeklædning - materialevalg: 

neopren. nitrilgummi. PVC 
  

Beskyttelse af hænder: 

Bær egnede handsker, der er modstandsdygtige mod gennemtrængning af kemikalier. (EN 374) 
 

Beskyttelse af øjne: 

Brug sikkerhedsbriller som beskytter fra sprøjt 
 

Beskyttelse af krop og hud: 

Brug egnet arbejdstøj 
  

Åndedrætsbeskyttelse: 

Sørg for tilstrækkelig luftventilation. Ved utilstrækkelig ventilation: brug åndedrætsværn 

Personlige værnemidler symbol(er): 

  

Begrænsning af forbrugereksponeringen: 

Omsorg : produkt forsigtig for professionel brug. 

Andre oplysninger: 

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
 

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber 

Tilstandsform : Væske 
  

Farve : Hvid. 
  

Lugt : ester. 
  

Lugtgrænse : Ingen tilgængelige data 
  

pH : Ingen tilgængelige data 
  

Relativ fordampningshastighed (butylacetat=1) : Ingen tilgængelige data 
  

Smeltepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Frysepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Kogepunkt : Ingen tilgængelige data 
  

Flammepunkt : -17 °C 
  

Selvantændelsestemperatur : 480 - 522 °C 
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Nedbrydningstemperatur : Ingen tilgængelige data 
  

Antændelighed (fast stof, gas) : Ingen tilgængelige data 
  

Damptryk : 10,33 kPa 
  

Relativ damptæthed ved 20 °C : > 2,4 
  

Relativ massefylde : 0,9 ±0.05 
  

Opløselighed : Vand: Uopløselig 
  

Log Pow : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, kinematisk : Ingen tilgængelige data 
  

Viskositet, dynamisk : 2000 - 3000 (Spindle 1, 2,5/ RPM, 20°C) 
  

Eksplosive egenskaber : Explosion Class:  IIa, T3.   

Oxiderende egenskaber : Ingen tilgængelige data 
  

Eksplosionsgrænser : 1,9 - 10,2 vol % 
 

 

9.2. Andre oplysninger 

VOC-indhold : 73 - 75 

Andre egenskaber : Ikke opløselig i vand. 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet 
 

10.1. Reaktivitet 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

10.2. Kemisk stabilitet 

Stabil under normale omstændigheder. 
 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

10.4. Forhold, der skal undgås 

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Høj temperatur. Åben ild. Direkte sollys. 
 

10.5. Materialer, der skal undgås 

Uforenig med vand, humid air. 
 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter 

Ethanol. eddikesyredampe. 
 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger 
 

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger 

Akut toksicitet (oral) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (hud) : Ikke klassificeret 

Akut toksicitet (indånding) : Ikke klassificeret 
 

 

ethyl acetate (141-78-6) 

LD 50 oral rotte 4935 mg/kg 

LD 50 hud kanin > 5000 mg/kg 

LC50 inhalering rotte (mg/l) 22,5 mg/l 
 

methyl ethyl ketone (78-93-3) 

LC50 inhalering rotte (mg/l) 20 mg/l/4 timer 
 

Hudætsning/-irritation : Ikke klassificeret 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Respiratorisk sensibilisering eller 
hudsensibilisering 

: Ikke klassificeret 

Kimcellemutagenitet : Ikke klassificeret 

Carcinogenicitet : Ikke klassificeret 
 

 

Reproduktionstoksicitet : Ikke klassificeret 
 

 
 
 

Enkel STOT-eksponering : Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 
 

 

Gentagne STOT-eksponeringer : Ikke klassificeret 
 

 

Aspirationsfare : Ikke klassificeret 
 

  
 
 



RENOLIT ALKORPLUS 81040 
Sikkerhedsdatablad  
 

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) med tilhørende ændring Forordning (EU) 2015/830 
 

31-01-2018 DA (dansk)  6/11 
 

PUNKT 12: Miljøoplysninger 
 

12.1. Toksicitet 

Miljø - generelt : Forhindre jord- og vandforurening. 

Miljø - vand : Indeholder grundvands-forurenende komponent(er). Svært-opløselig i vand. Svømmer oven på 
vandet. 

Akut akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 

Kronisk akvatisk toksicitet : Ikke klassificeret 
 

 

ethyl acetate (141-78-6) 

LC50 fisk 2 > 230 mg/l 96 u Pimephales Promelas 

EC50 Daphnia 2 > 164 mg/l Magna 24u 
 

methyl ethyl ketone (78-93-3) 

LC50 fisk 1 1690 mg/l (96 h, LEPOMIS MACROCHIRUS, FRESH WATER) 

LC50 fisk 2 3200 mg/l (96 h, PIMEPHALES PROMELAS) 

LC50 andre vandorganismer 1 8890 mg/l (DAPHNIA MAGNA) 

LC50 andre vandorganismer 2 1950 ppm (24 h, ARTEMIA SALINA) 

EC50 Daphnia 1 308 mg/l (EC50; OECD 202: Daphnia sp. Acute Immobilisation Test; 48 h; Daphnia magna; 
Static system; Fresh water; Experimental value) 

EC50 Daphnia 2 5091 mg/l (48 u, DAPHNIA MAGNA) 

EC50 andre vandorganismer 1 120 mg/l (72 u, ALGAE) 

EC50 andre vandorganismer 2 0,333 mg/l (<1 h, PHOTOBACTERIUM PHOSPHOREUM, MICROTOXTEST) 

TLM fisk 1 5600 mg/l (96 h, GAMBUSIA AFFINIS) 

TLM fisk 2 1690 mg/l (96 h, LEPOMIS MACROCHIRUS, FRESH WATER) 

TLM andre vandlevende organismer 2 > 1000 ppm (96 h) 

Toksicitetsgrænse andre vandlevende 
organismer 1 

3200 mg/l (96 h, GAMBUSIA AFFINIS) 

Toksicitetsgrænse andre vandlevende 
organismer 2 

1150 mg/l (16 h, PSEUDOMONAS PUTIDA) 

Toksicitetsgrænse alger 1 110 mg/l (168 h, MICROCYSTIS AERUGINOSA) 

Toksicitetsgrænse alger 2 4300 mg/l (192 h, SCENEDESMUS QUADRICAUDA) 
 
 
 

 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

RENOLIT ALKORPLUS 81040  

Persistens og nedbrydelighed Ikke etableret. 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

Persistens og nedbrydelighed Produktet er bionedbrydeligt. 
 

methyl ethyl ketone (78-93-3) 

Persistens og nedbrydelighed Produktet er bionedbrydeligt. 

Biokemisk ilt efterspørgsel (BOD) 2,03 g O₂/g stof 

Kemisk iltforbrug (COD) 2,31 g O₂/g stof 

ThOD 2,44 g O₂/g stof 

BOD (% af ThOD) > 0,5 (5 days; Literature study) 
 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

Log Pow 0,68 

Bioakkumuleringspotentiale Ikke etableret. 
 

methyl ethyl ketone (78-93-3) 

Log Pow 0.26/0.69 

Bioakkumuleringspotentiale Der optræder ingen betydelig biologisk akkumulation. 
 

12.4. Mobilitet i jord 
 

ethyl acetate (141-78-6) 

Miljø - jord Moderat opløselig i vand. 
 

methyl ethyl ketone (78-93-3) 

Overfladespænding 0,024 N/m (20°C) 

Log Koc Koc,34; Calculated value 
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12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering 

RENOLIT ALKORPLUS 81040  

Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 
 

Komponent  

 (141-78-6) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII  

 (78-93-3) Dette stof/denne blanding opfylder ikke PBT-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII  
Dette stof/denne blanding opfylder ikke vPvB-kriterierne i REACH-direktivet, bilag XIII 

 

 

12.6. Andre negative virkninger 

Andre farer : Avoid undiluted product to come into sewer or superficial water 

PUNKT 13: Bortskaffelse 
 

13.1. Metoder til affaldsbehandling 

National lovgivning (affald) : Send til anerkendt behandlingsanlæg. Deponeres på en sikker måde i overenssteemmelse 
med lokale/nationale bestemmelser. 

Miljø - affald : Giftigt. 

EAK-kode : 08 04 09* - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller 
andre farlige stoffer 

PUNKT 14: Transportoplysninger 
 

I overensstemmelse med ADN / ADR / IATA / IMDG / RID 
 
 

 

14.1. FN-nummer 

UN-nr. (ADR) : 1133 

UN-nr. (IMDG) : 1133 

UN-nr. (IATA) : 1133 

UN-nr. (ADN) : 1133 

UN-nr. (RID) : 1133 
 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name) 

Korrekt transportbetegnelse (ADR) : ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) 

Officiel godsbetegnelse (IMDG) : ADHESIVES 

Korrekt transportbetegnelse (IATA) : Adhesives 

Korrekt transportbetegnelse (ADN) : ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) 

Korrekt transportbetegnelse (RID) : ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) 

Beskrivelse i transportdokument (ADR) : UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER) (ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), der 
indeholder brandfarlig væske), 3, II, (D/E) 

Beskrivelse i transportdokument (IMDG) : UN 1133 ADHESIVES (ADHESIVES containing flammable liquid), 3, II 

Beskrivelse i transportdokument (IATA) : UN 1133 Adhesives, 3, II 

Beskrivelse i transportdokument (ADN) : UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), 3, II 

Beskrivelse i transportdokument (RID) : UN 1133 ADHÆSIVER (KLÆBESTOFFER), 3, II 
 

14.3. Transportfareklasse(r) 

ADR   

Transportfareklasse(r) (ADR) : 3 

Faresedler (ADR) : 3  

 

 : 

 

   

IMDG   

Transportfareklasse(r) (IMDG) : 3 

Faresedler (IMDG) : 3  
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 : 

  

   

IATA   

Transportfareklasse(r) (IATA) : 3 

Faresedler (IATA) : 3 

 

 : 

 

   

ADN   

Transportfareklasse(r) (ADN) : 3 

Faresedler (ADN) : 3  

 

 : 

 

   

RID   

Transportfareklasse(r) (RID) : 3 

Faresedler (RID) : 3  

 

 : 

 
 

14.4. Emballagegruppe 

Emballagegruppe (ADR) : II 

Emballagegruppe (IMDG) : II 

Emballagegruppe (IATA) : II 

Emballagegruppe (ADN) : II 

Emballagegruppe (RID) : II 
 

14.5. Miljøfarer 

Miljøfarlig : Nej 

Marin forureningsfaktor : Nej 

Andre oplysninger : Ingen yderligere oplysninger tilgængelige 
 

    
14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren 

- Vejtransport 
  

Transportreglement (ADR) : Underkastet de forskrifter 

Klassificeringskode (ADR)  : F1  

Særlige bestemmelser (ADR) : 640C 

Begrænsede mængder (ADR) : 5l 

Undtaget mængder (ADR) : E2 

Emballeringsforskrifter (ADR) : P001 

Særlige emballagebestemmelser (ADR) : PP1  

Bestemmelser om sammenpakning (ADR) : MP19  

Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(ADR) 

: T4 
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Særlige bestemmelser for flytbare tanke og 
bulkcontainere (ADR) 

: TP1, TP8 

Tankkode (ADR) : L1.5BN 

Køretøj til tanktransport : FL 

Transportkategori (ADR) : 2 

Særlige bestemmelser for transport - 
Gennemførelse (ADR) 

: S2, S20 

Fareklasse nr. (Kemler nr.) : 33  

Orange identifikationsbånd : 

 

Tunnelrestriktionskode (ADR) : D/E  

- Søfart 
  

Transportreglement (IMDG) : Underkastet de forskrifter  

Begrænsede mængder (IMDG) : 5 L 

Undtagne mængder : E2 

Emballeringsforskrifter  (IMDG) : P001 

Særlige emballagebestemmelser (IMDG) : PP1 

Emballagevejledning for IBC (IMDG) : IBC02  

Tankanvisninger (IMDG) : T4  

Tank særlige bestemmelser (IMDG) : TP1, TP8  

EmS-nr. (Brand) : F-E 

EmS-nr. (Udslip) : S-D 

Stuvningskategori (IMDG) : B 

- Luftfart 
  

Transportreglement (IATA) : Underkastet de forskrifter  

PCA undtagne mængder (IATA) : E2 

PCA begrænsede mængder (IATA) : Y341 

PCA begrænset mængde max. nettomængde 
(IATA) 

: 1L  

PCA emballagevejledning (IATA) : 353 

PCA max. nettomængde (IATA) : 5L 

CAO emballagevejledning (IATA) : 364 

CAO max. nettomængde (IATA) : 60L 

Særlige bestemmelser (IATA) : A3 

ERG-kode (IATA) : 3L 

- Transport ad indre vandveje 
  

Transportreglement (ADN) : Underkastet de forskrifter  

Klassificeringskode (ADN) : F1  

Særlige bestemmelser (ADN) : 640D 

Begrænsede mængder (ADN) : 5 L 

Undtagne mængder (ADN) : E2 

Udstyr påkrævet (ADN) : PP, EX, A 

Ventilation (ADN) : VE01  

Antal blå advarselskegler/advarselslys (ADN) : 1 

- Jernbane transport 
  

Transportreglement (RID) : Underkastet de forskrifter 

Klassificeringskode (RID) : F1  

Særlige bestemmelser (RID) : 640D 

Begrænsede mængder (RID) : 5L 

Undtagne mængder (RID) : E2 

Emballeringsforskrifter  (RID) : P001, IBC02, R001 

Særlige emballagebestemmelser (RID) : PP1 

Bestemmelser om sammenpakning (RID) : MP19  
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Anvisninger for flytbare tanke og bulkcontainere 
(RID) 

: T4  

Særlige bestemmelser for flytbare tanke og 
bulkcontainere (RID) 

: TP1, TP8  

Tankkoder for RID-tanke (RID) : LGBF 

Transportkategori (RID) : 2 

Ekspreskolli (RID) : CE7 

Fareidentifikationsnr. (RID) : 33 
 

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden 

Ikke relevant 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering 
 

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø 

15.1.1. EU-regler 
 

Indeholder ingen stoffer, der er underlagt begrænsninger ifølge bilag XVII til REACH 

Indeholder ingen stoffer på REACH-kandidatlisten 
 

Indeholder ingen stoffer fra Bilag XIV i REACH  

 

   

VOC-indhold : 73 - 75 
 

 
  

 
 

15.1.2. Nationale regler 

Ingen tilgængelige oplysninger 
 

 

 

 
 

 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering 

Ingen tilgængelige oplysninger 
  

PUNKT 16: Andre oplysninger 
 

 
 

Datakilder : Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på den aktuelle videnskabelige og 
tekniske viden. Informationerne 
har til formål at henlede opmærksomheden på sundheds- og sikkerhedsaspekter for vore 
produkter samt at anbefale 
sikkerhedsforanstaltninger for opbevaring og brug af produkterne. Ingen sikkerhed eller garanti 
er hermed givet med 
hensyn til produkternes egenskaber. Intet ansvar er hermed accepteret for manglende 
overholdelse af de 
foranstaltninger, der er beskrevet i dette sikkerhedsdatablad eller for usædvanlig brug af 
produktet. 

 

 

 H- og EUH-sætningernes fulde ordlyd: 

Eye Irrit. 2 Alvorlig øjenskade/øjenirritation, Kategori 2 

Flam. Liq. 2 Brandfarlige væsker, Kategori 2 

STOT SE 3 Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering, Kategori 3, narkose 

H225 Meget brandfarlig væske og damp. 

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. 

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud. 
 

 

Fuldtekst af brugsbeskrivelser 

ERC4 Industriel anvendelse i processer og produkter af proceshjælpemidler, der ikke bliver en del af artikler 

ERC8a Udbredt indendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

ERC8d Udbredt udendørs anvendelse af proceshjælpemidler i åbne systemer 

ESVOC SPERC 4.3a.v1 Uses in Coatings (SU3) 

ESVOC SPERC 8.3b.v1 Uses in Coatings: Professional (SU22) 

PC1 Klæbestoffer, tætningsmidler 

PROC1 Anvendelse i lukket proces, ingen sandsynlighed for eksponering 

PROC10 Påføring med rulle eller pensel 

PROC11 Ikke industriel sprøjtning 

PROC13 Behandling af artikler veddypning og hældning 

PROC15 Anvendelse som laboratoriereagens 

PROC19 Manuel blanding med tæt kontakt, hvor der kun er personlige værnemidler til rådighed 

PROC2 Anvendelse i lukket, kontinuerlig proces med kontrolleret lejlighedsvis eksponering 
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PROC3 Anvendelse i lukket batchproces (syntese eller formulering) 

PROC4 Anvendelse i batch- eller anden proces (syntese) med mulighed for eksponering 

PROC5 Blanding eller iblanding i batchprocesser til formulering af kemiske produkter og artikler (flere stadier 
og/eller betydelig kontakt) 

PROC7 Industriel sprøjtning 

PROC8a Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/udtømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-
dedikerede anlæg 

PROC8b Overførsel af stof eller kemisk produkt (påfyldning/tømning) fra/til kar/store beholdere på dedikerede anlæg 

SU22 Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, 
håndværkere) 

SU3 Industrielle anvendelser: Anvendelser af stoffer som sådan eller i kemiske produkter* på industrianlæg 
 
 

 

 
 
SDS EU (REACH Bilag II) 

 
Denne information er baseret på vores nuværende viden og har kun til formål at beskrive produktet i henhold til sundhed, sikkerhed og miljømæssige krav. Det skal derfor ikke opfattes som en 
garanti for nogen specifik produktegenskab 
 


