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* 1 Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden

· Oplysninger om produktet
· Handelsnavn: Ampreg 22 Resin
· Stoffets/præparatets anvendelse Epoxyharpiks

· Producent/leverandør
HALLKVIST TRADING APS  SP SYSTEMS LTD
NORDRE STRANDEJ 119F   ST. CROSS BUSINESS PARK
DK-3150 HELLEBAEK      NEWPORT I.O.W.
TEL:+45 7025 5005      PO30 5WU
FAX:+45 7025 5006      UNITED KINGDOM

                      TEL.: +44 (0) 1983 828000
                      FAX : +44 (0) 1983 828100

   OUT OF HOURS EMERGENCY.: +44 (0) 2392 241208

· For yderligere information: Afdeling produktsikkerhed

* 2 Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

· Kemisk betegnelse
· Beskrivelse: Blanding med nedenstående stoffer med ufarlige tilsætningsstoffer.
· Farlige indholdsstoffer:
CAS: 25068-38-6
NLP: 500-033-5

reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylvægt
≤ 700

Xi, N; R 36/38-43-51/53

50-100%

CAS: 9003-36-5 Epoxy novolac resin
Xi, N; R 36/38-43-51/53

2,5-10%

CAS: 68609-97-2
EINECS: 271-846-8

(C12C14) alkylglycidylether
Xi; R 38-43

2,5-10%

CAS: 3454-29-3 Trimethylolpropanetriglycidylether
Xi; R 36/38-43-52/53

0,5-2,5%

· Yderligere anvisninger: Teksten til de anførte farehenvisninger fremgår af kapitel 16.

3 Fareidentifikation
· Farebetegnelse:

Xi Lokalirriterende
N Miljøfarlig

· Oplysning om særlige farer for menneske og miljø:
Produktet er mærkningspligtigt i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for
præparater” i sidste gældende udgave.
R 36/38 Irriterer øjnene og huden.
R 43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R 51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

· Klassificeringssystem:
Klassificeringen stemmer overens med de aktuelle EF-lister, men er dog suppleret med oplysninger fra
faglitteratur og med firmaoplysninger
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* 4 Førstehjælpsforanstaltninger
· Efter indånding:
Rigelig tilførsel af frisk luft. Søg for en sikkerheds skyld læge.
I tilfælde af bevidstløshed skal den tilskadekomne lægges ned og transporteres i stabilt sideleje.

· Efter hudkontakt:
Skal omgående vaskes af med vand og sæbe, skyl godt efter.
Vaskes omgående af med vand.

· Efter øjenkontakt:
Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand. Søg læge, hvis problemerne er
vedvarende.

· Efter indtagelse:
Fremkald ikke opkastning, tilkald straks lægehjælp.
Hvis den tilskadekomne kaster op liggende på ryggen, skal vedkommende vendes om på siden.
Lad den tilskadekomne indtage medicinsk kul.
Skyl munden og drik rigeligt vand.

* 5 Brandbekæmpelse

· Egnede slukningsmidler:
Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.
Vandtåge
Skum
Slukningspulver.
Kuldioxid

· Særlig risici ved stoffet, dets forbrændingsprodukter eller de gasser, der dannes:
Ved ophedning eller brand kan der dannes giftige gasser.

· Særlige værnemidler: Bær fuld beskyttelsesdragt
· Yderligere oplysninger Forurenet slukningsvand opsamles separat, det må ikke komme i kloakken.

* 6 Forholdsregler over for udslip ved uheld
· Personrelevante sikkerhedsforanstaltninger: Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.
· Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:
I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.
Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

· Fremgangsmåde ved rengøring/opsamling:
Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel,
savsmuld).
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald ifølge punkt 13.

7 Håndtering og opbevaring

· Håndtering:
· Anvisninger om sikker håndtering: Sørg for god udluftning/udsugning på arbejdspladsen.
· Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse: Der kræves ingen særlige forholdsregler.

· Opbevaring:
· Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.
· Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer: Ikke påkrævet.
· Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:
Hold beholderen tætsluttende lukket.

(Fortsættes på side 3)
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Beskyttes mod varme og direkte sollys

* 8 Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

· Yderligere anvisninger vedrørende udformning af tekniske anlæg:
Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

· Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:
Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der
skal overvåges.

· Yderligere anvisninger: Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

· Personlige værnemidler:
· Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:
Skal holdes borte fra føde- og drikkevarer og foderstoffer.
Forurenet, gennemvædet tøj skal det tages af med det samme.
Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.
Undgå kontakt med øjne og hud.

· Åndedrætsværn: Brug åndedrætsværn ved utilstrækkelig ventilation.
· Håndbeskyttelse:
· Handskemateriale:
Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er
forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan
handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

· Handskematerialets gennemtrængningstid
Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

· Til længerevarende kontakt på maksimal 15 minutter er handsker af følgende materialer velegnede:
Nitrilgummi

· Til beskyttelse mod sprøjt er handsker af følgende materialer velegnede: Nitrilgummi
· Øjenbeskyttelse:

Tætsluttende beskyttelsesbriller

· Kropsbeskyttelse: Arbejdsbeskyttelsesdragt

* 9 Fysisk-kemiske egenskaber
· Generelle oplysninger

Form: Flydende
Farve: Gullig
Lugt: Svag, karakteristisk

· Tilstandsændring
Smeltepunkt/smelteområde Ikke bestemt
Kogepunkt/kogeområde Ikke bestemt

· Flammepunkt: 126°C

· Antændelsespunkt: 460,0°C

· Selvantændelighed: Produktet er ikke selvantændeligt.

· Eksplosionsfare: Produktet er ikke eksplosivt.
(Fortsættes på side 4)
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· Damptryk ved 20°C: 0,1 hPa

· Densitet ved 20°C: 1,150 g/cm³

· Opløselighed i/blandbarhed med
Vand: Ikke eller kun lidt blandbar.

· Viskositet:
dynamisk ved 20°C: 1950 mPas

· Opløsningsmiddelindhold:
Organiske opløsningsmidler: 0,1 %
Vand 0,0 %

· Tørstofindhold: 0,0 %

* 10 Stabilitet og reaktivitet
· Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
· Farlige reaktioner Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
· Farlige nedbrydningsprodukter: Fare for dannelse af toksiske pyrolyseprodukter.

11 Toksikologiske oplysninger
· Akut toksicitet:
· Primær irritationsvirkning:
· På huden: Virker irriterende på hud og slimhinder.
· på øjet: Virker lokalirriterende
· Sensibilisering: Mulighed for sensibilisering ved hudkontakt.
· Yderligere toksikologiske oplysninger:
Ifølge beregningsmetoden i henhold til beregningsmetoden i ”EF’s almindelige klassificeringsdirektiv for
præparater” i sidste gældende udgave har produktet følgende farer:
Lokalirriterende

12 Miljøoplysninger
· Generelle anvisninger:
Fareklasse for vand 2 (Selvklassificering): vandforurenende
Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet.

* 13 Bortskaffelse
· Produkt:
· Anbefaling: Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.
· Europæisk affaldskatalog
08 00 00 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK

OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER
08 04 00 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder

tætningsmidler)
08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige

stoffer
(Fortsættes på side 5)
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· Urensede emballager:
· Anbefaling: Emballager, der ikke kan rengøres, skal bortskaffes på samme måde som stoffet.

* 14 Transportoplysninger
· Transport ad landvejen ADR/RID og GGVS/GGVE (grænseoverskridende/indland):

· ADR/RID-GGVS/E klasse: 9 Forskellige farlige stoffer og genstande
· Kemler-tal: 90
· UN-nummer: 3082
· Emballagegruppe: III
· Godsets betegnelse: 3082 MILJØFARLIG VÆSKE, N.O.S. (reaktionsprodukt: bisphenol-A-

diglycidylether homologe med molekylvægt ≤ 700)

· Søtransport IMDG/GGVSee:

· IMDG/GGVSee-klasse 9 
· UN-nummer: 3082
· Mærkat 9 
· Emballagegruppe: III
· EMS-nummer: F-A,S-F
· Marine pollutant: Nej
· Korrekt teknisk navn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction

product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight = 700))

· Lufttransport ICAO-TI og IATA-DGR:

· ICAO/IATA-klasse: 9 
· UN/ID-nummer: 3082
· Mærkat 9 
· Emballagegruppe: III
· Korrekt teknisk navn: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (reaction

product: bisphenol-A-(epichlorhydrin) epoxy resin (number average molecular
weight = 700))

15 Oplysninger om regulering
· Mærkning efter EØF-direktiver:
Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med EF-direktiverne/regulativet for farlige stoffer.

(Fortsættes på side 6)
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· Bogstavkode og farebetegnelse for produktet:
Xi Lokalirriterende
N Miljøfarlig

· Farebestemmende komponent(er) til etikettering:
reaktionsprodukt: bisphenol-A-diglycidylether homologe med molekylvægt ≤ 700
(C12C14) alkylglycidylether
Trimethylolpropanetriglycidylether

· R-sætninger:
36/38 Irriterer øjnene og huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

· S-sætninger:
24 Undgå kontakt med huden.
26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
28 Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand.
37/39 Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm under arbejdet.
57 Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.
60 Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.

· Særlig mærkning af bestemte præparater:
Indeholder epoxyforbindelser. Se fabrikantens oplysninger.

· Nationale forskrifter:
· Fareklasse for vand: WGK 2 (Selvklassificering): vandforurenende.

16 Andre oplysninger
Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af
produktegenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

· Risikoangivelser:
36/38 Irriterer øjnene og huden.
38 Irriterer huden.
43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

· Datablad udstedt af: Environment protection department.
· Kontaktperson:
Lars Hallkvist     +45 702 55005                                                                                                              SP
SYSTEMS  UK
Nick Partington    +44 1983 828000
Harald Behmer      +44 1983 828000

· * Dataene ændret i forhold til tidligere version   
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