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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/ företaget
- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: Köracoll 2010

- Artikelnummer: R002010-00

- 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet e ller blandningen och användningar som
det avråds från
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- Ämnets användning / tillredningen Lim

- 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller  säkerhetsdatablad

- Tillverkare / leverantör:

Kömmerling Chemische Fabrik GmbH
Zweibrücker Straße 200
D-66954 Pirmasens
Tel.: +49 (0)6331/56-2000
www.koe-chemie.de

- Område där upplysningar kan inhämtas:
Abteilung: C-U Qualitäts- und Umweltmanagementcenter
(department: C-U Quality- and Environmentalmanagementcenter)
Tel.: +49 (0)6331/56-2553;  Fax.: +49 (0)6331/56-1091
e-Mail: Productsafety@Koe-Chemie.de

- 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:
Vid förgiftningar:
GBK-EMTEL International
Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (alla språk)
Vid transportolyckor:
Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK)

* AVSNITT 2: Farliga egenskaper
- 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
- Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008
Produkten är inte klassificerad enligt CLP-förordningen.

- 2.2 Märkningsuppgifter
- Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Utgår
- Faropiktogram Utgår
- Signalord Utgår
- Faroangivelser Utgår
- Ytterligare uppgifter:
EUH208 Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210 Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.

- 2.3 Andra faror
- Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- PBT: Ej användbar.
- vPvB: Ej användbar.
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* AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsde lar
- 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
- Beskrivning:
vattnig dispersion
Blandning av olika ämnen

- Farliga ingredienser: Utgår
- SVHC Innehåller inte SVHC-ämnen
- Ytterligare hänvisningar: De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
- 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
- Efter kontakt med huden:
Torka av berörda hudpartier med bomull eller cellstoff och tvätta därefter noggrant med vatten eller
ett milt rengöringsmedel.

- Efter kontakt med ögonen:
Skölj ögonen med ljummet vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta läkare.

- Efter förtäring: Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både ak uta och fördröjda
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och  särskild behandling som eventuellt
krävs
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
- 5.1 Släckmedel
- Lämpliga släckningsmedel:
Spridd vattenstråle
Alkoholbeständigt skum
Brandsläckningspulver
Koldioxid

- Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.
- 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan  medföra
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.

- 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
- Speciell skyddsutrustning:
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
- 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och  åtgärder vid nödsituationer
Se till att ventilationen är tillräcklig.

- 6.2 Miljöskyddsåtgärder: Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material för inneslutning och saner ing: Städa upp mekaniskt.
- 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13.
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AVSNITT 7: Hantering och lagring
- 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Får endast användas i välventilerade utrymmen.
- Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd : Inga speciella åtgärder krävs.

- 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive event uell oförenlighet
- Lagring:
- Krav på lagerutrymmen och behållare: Förhindra produkten från att tränga ner i marken.
- Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:
Skyddas mot frost.
Förvara behållaren tätt tillsluten.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.
Förvaras torrt.

- Lagringsklass (according german VCI-concept): 12
- 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt s kydd
- Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

- 8.1 Kontrollparametrar
- Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör överv akas:
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som
skall övervakas.

- 8.2 Begränsning av exponeringen
- Personlig skyddsutrustning:
- Allmänna skydds- och hygienåtgärder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och foder.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

- Andningsskydd: Erfordras ej vid bra rumsventilation.
- Handskydd:
Skyddshandskar rekommenderas om direkt kontakt är möjlig.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga
tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- Ögonskydd Skyddsglasögon rekommenderas om direkt kontakt är möjlig.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
- 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och ke miska egenskaper
- Allmänna uppgifter
- Utseende:

Form: Viskös
Färg: Vit

- Lukt: Karakteristisk
- Lukttröskel: Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 4)
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- pH-värde: Ej bestämd.

- Ändring av tillståndet
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde: 100 °C

- Flampunkt: Ej användbar

- Lättantändlighet (fast, gasformig): Ej användbar.

- Tändningstemperatur: Ej användbar

- Sönderdelningstemperatur: Ej bestämd.

- Självantändbarhet: Ej bestämd.

- Explosionsfara: Ej bestämd.

- Explosionsgränser:
Nedre: Ej användbar
Övre: Ej användbar

- Ångtryck vid 20 °C: 23 hPa

- Densitet vid 20 °C: 1,02 g/cm³
- Relativ densitet Ej bestämd.
- Ångdensitet Ej bestämd.
- Förångningshastighet Ej bestämd.

- Löslighet i / blandbarhet med
Vatten: Fullständigt blandbar

- Fördelningskoefficient (n-octanol/vatten): Ej bestämd.

- Viskositet:
Dynamisk vid 20 °C: 3000 mPas (Brookfield)
Kinematisk: Ej bestämd.

- Lösningsmedelhalt:
Organiska lösningsmedel: 0,0 %
Vatten: 35,0 %
VOC (EU):   0,00 %
VOC (CH):   0,00 %

- 9.2 Annan information Ingen ytterligare relevant information f inns t il l
förfogande.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvik as:
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

- 10.3 Risken för farliga reaktioner Reagerar med starka oxidationsmedel.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 5)
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- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:
Ingen vid ändamålsenlig användning och lagring enligt föreskrifterna.

AVSNITT 11: Toxikologisk information
- 11.1 Information om de toxikologiska effekterna
- Akut toxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Primär retningseffekt:
- På huden: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- På ögat: Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- Luftvägs-/hudsensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och repr oduktionstoxiska egenskaper)
- Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

- Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information
- 12.1 Toxicitet
- Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsförmåga Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 12.4 Rörlighet i jord Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- Ytterligare ekologiska hänvisningar:
- Allmänna hänvisningar: Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
- PBT: Ej användbar.
- vPvB: Ej användbar.
- 12.6 Andra skadliga effekter Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering
- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
- EWC-Code(s):
Får ej släppas ut i marken, i vattendrag eller avloppssystem, utan skall avfallshanteras som
industriavfall. Dessa EU-avfallskoder är rekommendationer för avfall som uppstår vid användning av
lim och fogmassa. Om organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen finns med under punkt 3 i
detta säkerhetsdatablad, skall det därur uppkomna avfallet klassificieras som farligt (*).

Avfall som uppstår vid användning:
(Fortsättning på sida 6)
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08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Avfall som uppstår vid rengöring:
08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen
08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

Smutsigt förpackningsavfall:
15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen

Rent förpackningsavfall:
15 01 01  Pappers- och pappförpackningar
15 01 02  Plastförpackningar
15 01 04  Metallförpackningar
För denna produkt kan ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EAK) bestämmas,
då dess klassifiering är beroende av hur den används av konsumenten. Avfallkoden skall
bestämmas i samråd med tillverkaren (eller anvarig myndighet).

- Ej rengjorda förpackningar:
- Rekommendation: Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 14: Transportinformation
- 14.1 UN-nummer
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA Utgår

- 14.2 Officiell transportbenämning
- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA Utgår

- 14.3 Faroklass för transport

- ADR,RID,ADN, ADN, IMDG, IATA
- Klass Utgår

- 14.4 Förpackningsgrupp
- ADR,RID,ADN, IMDG, IATA Utgår

- 14.5 Miljöfaror:
- Marine pollutant: Nej

- 14.6 Särskilda skyddsåtgärder Ej användbar.

- 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol
73/78 och IBC-koden Ej användbar.

- UN "Model Regulation": Utgår

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
- 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller bland ningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 7)
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- 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

* AVSNITT 16: Annan information
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst
garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- Område som utfärdar datablad:
- Förkortningar och akronymer:

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations
Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweis (Swiss Ordinance on volatile organic
compounds)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Data ändrade gentemot föregående version   
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