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 Säkerhetsdatablad 
 

Utarbetad den:  2006-03-06                                                                                ES Acryl serie 2100 
Ersätter:                                                                                                                                                      

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget     

                          Produktnamn:ES Acryl  serie 2100. 

                          Detta säkerhetsdatablad är for hele serie 2100. 
                          Användningsområde: Färg 
 
                          Schjerning Farver A/S, Østerallé 21,  DK- 8400 Ebeltoft 
                           Tlf: + 45 86342211  Fax: + 45 86345500 

      

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar: 
 
Innehåller bl.a 
 

CAS-nr EG-nr Halt % Klassificering  

5-Klor-2-metyl-4-
isotiazolin-3-on 

26172-55-4 247-500-7 <9 ppm Xi; R43  

 

Riskfraser i  klartext   
se avsnitt 16. 

 

     

3.  Farliga egenskaper: 
                   Hälsorisk:  Produkten är inte klassificerad som hälsofarligt. Långvarig kontakt kan verka uttorkande på 
   huden samt viss  risk för allergisk reaktion föreligger. 
                        Miljörisk:   Onödigt spill och utsläpp bör undvikas. 
                        Bramdrisk:  Ej brandfarlig. 
                            

4.  Första hjälpen: 
 Inandning:       Frisk luft. 

 Hudkontakt:    Tag av nedsmutsade kläder. Tvätta huden med tvål och vatten.  

 Ögonkontakt: Skölj med vatten i flera minuter (håll ögonlocken brett isär, avlägsna ev.kontaktlinser. 
                                                 Kontakta läkare vid irritation. 
                          Förtäring:       Skölj  munhålan med vatten. Drick ett glas vatten om den skadade är vid fullt medvetande. 
                                                 Till sjukhus om mer är en obetydligt mängd svalts.  
 

5. Brandbekämpningsåtgärder: 
 Produkten brinner inte. 

                         Släck med pulver, skum, kolsyra eller vattenånga. Förbränningsprodukterna är hälsoskadliga och 
                         andningsskydd bör användas. Behållare i närheten av branden bör flyttas eller kyles med vatten.  

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp:  
                        Mindre spill: Torka upp med papper. Samla upp i speciell behållare. 
                        Större spill: Vallas in med torvströ,sand, jord eller liknande. Samla upp och lägg i en speciell behållare. 
                        Avfallet behandlas som normalt industriavfall. Förhindra utsläpp i avloppsnätet  
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                        Se även Personligt skydd avsnitt 8 och Avfallshantering avsnitt 13. 

7. Hantering och lagring: 
 Hantering: Undvik långvarig direktkontakt. Se även under avsnitt 8. 

                          Lagring: Lagras i originalförpackning utom räckhåll för barn och livsmedel. 
  

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd: 
                Hanteringsanvisningar: Vid arbete skall god arbetshygien alltid iakttagas. Vid risk för direktkontakt och 
                           stänk bör skyddshandskar  (PVA eller 4H) samt ögonskydd användas. 
                          Beakta bestämmelserna om hygieniska gränsvärden (AFS 2000:3):  - 
                       

9. Fysiskaliska och kemiska egenskaper:  
 
                    Lukt: 
                         Utseende: 
                     pH: 
                     Kokpunkt: 
                     Smältpunkt:   
                     Ångtryck: 
                     Densitet: 
                          Löslighet: 

 
svagt aromatisk 

 olika färger 
ca. 8 

100°C 
- 
- 

1-1,3 g/ml 
 Löslig i vatten 

  

  

10. Stabilitet och reaktivitet: 
  Produkten är stabilt vid avsedd användning.  

  

11. Toxikologisk information: 
 Inandning: Inte relevant. Produkten innehåller inga flyktiga ämnen.  

 Hudkontakt: Långvarig och upprepad kontakt kan verka uttorkande på huden. Viss risk för allergi föreligger 

 Ögonkontakt: Kan ge övergående irritation.  

 Förtäring: Kan ge magsmärtor och kräkningar.                   

   

12.  Ekologisk information: 
 Det finns inga ekologiska data för produkten som sådan. 

13.  Avfallshantering: 
 Produkten är inte klassad som  farligt avfall enligt Avfall förordningen SFS 2001:1063.  

                          Kasserad produkt ( inkl. kontaminerad förpackning) samt relevant avfall: Föreslagen EWC-kod: 08 01 18 

                          Väl rengjorda förpackningar  kan återvinnas enligt REPA.   

                          Tömningsanvisningar:  Skölj den tömda förpackningen tre gånger med vatten.  

                          Ställ  förpackningen upp och ned för avrinning och sortera enligt papp, plast eller metallåtervinning.
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14. Transportinformation: 
  Inget riskgods enligt transportföreskrifterna.  

 

15.  Gällande föreskrifter: 
  Klassificering och märkning enligt KIFS 2004:4 

                           Produkten är inte klassificerad som hälso-och/eller miljöfarlig 

 

   Ytterligare information:  Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. 

 
Andra gällande bestämmelser:   AFS 2000:3 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföreningar. 

                                                    AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker 

                                                    SÄIFS: 1994:4 och 1995:5 Sprängämnesinspektionens föreskrifter 

     

16. Annan information: 
   Läs hanteringsanvisningar innan användning.  

   Riskfraser i klartext: R 43= Kan ge allergi vid hudkontakt. 

   Ändringar gjorda från föregående version i följande avsnitt: -                                

 

Eurofins har den 20. juni 2005  värderat att produkten överensstämmer med kraven för formning och yrkesmaterial från 
Fällesrådet för formning- och hobbymaterial av den 01 december 2003. Produkten är inplacerad i produktgrupp A. Detta 
säkerhetsdatablad är utarbetat af Schjerning Fraver A/S. 

 

 


