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LEVERANDØRBRUGSANVISNING

Produktnavn: SP 8565 GELCOAT HÆRDER (2-KOMP.)

Versionsnr: 2Revisionsdato: 24. Jul. 2002. erstatter: 3. Apr. 2002

SIKKERHEDSDATABLAD DK

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN:

Produktnavn: SP 8565 GELCOAT HÆRDER (2-KOMP.) PR-nr.: 1202879

Nødtelefon:

Lægen kan rette henvendelse til 

Giftinformationen på tlf:

35 31 60 60. Bispebjerg Hospital.

Leverandør:

Hallkvist Trading ApS

Nordre Strandvej 119F 

3150  Hellebæk

Telefon: +45 702 55005

Telefax: +45 702 55006

Danmark

Producent:

SP SYSTEMS LTD

St Cross Business Park,

Newport, IW, PO30 5WU

Telefon: +44 1983 828000

Telefax: +44 1983 828100

United Kingdom

Varetype: Hærder

2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Indeholder:

%: Faremærkning: R-sætninger: Anm.: NoteKemisk navn:EFCAS-nr:

2,5 - 10% calciumnitrattetrahydrat Xi, O R36/37/38, R8233-332-113477-34-4

2,5 - 10% ethanol F R11 1200-578-664-17-5

> 50% 3-aminomethyl-3,5,5-trimethyl

cyclohexylamin

Xn, C R21/22, R34, R43, 

R52/53

220-666-82855-13-2

Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (oktober 

2000)

1)

3. FAREIDENTIFIKATION:

Væsentligste farer for mennesker og miljø:

Farlig ved indånding og hudkontakt. Ætsningsfare. Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Skadelig for 

organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

Generelt:

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Forgiftningssymptomer kan optræde flere timer efter eksponering, hvorfor lægens 

overvågning skal vare mindst 48 timer.

Indånding:

Patienten bringes i frisk luft og holdes under opsyn. Hvis patienten IKKE trækker vejret gives kunstigt åndedræt. Søg 

læge.

Øjenkontakt:

Skyl straks med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Spil øjet op, fjern eventuelle kontaktlinser. Eventuelle kontaktlinser 

fjernes. Søg læge.

Hudkontakt:

Forurenet tøj fjernes straks, og forurenet hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Fortsæt med at skylle til svie og 

smerter er ophørt. Søg læge ved fortsat irritation.

Indtagelse:

Drik meget vand for at fortynde indtaget kemikalie. Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes 

hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

Forbrænding:

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt fra det forbrændte område. 

Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

5. BRANDBEKÆMPELSE:

Egnede slukningsmidler:

Brand slukkes med vandtåge, skum, pulver eller kulsyre.

Slukningsmidler som ikke må anvendes:

Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

Særlige farer:

I tilfælde af ophedning eller brand dannes giftige gasser.

Personlige værnemidler:

Undgå indånding af røggas. Brug luftforsynet åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt ved brandslukning.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:
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Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:

Uvedkommende holdes væk. Sørg  for tilstrækkelig effektiv ventilation. Anvend personlige værnemidler - se afsnit 8.

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:

Undgå udledning til kloak, vandløb, søer og lignende.

Metoder til oprydning:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Spild opsamles med absorberende materiale fx sand, kiselgur, savsmuld eller 

lignende. Efterskyl grundigt med vand. Vedrørende bortskaffelse, se punkt 13.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING:

Håndtering:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Indånd ikke dampe/støv. Undgå kontakt med hud og øjne. Må ikke komme i 

forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foderstoffer. Hænderne skal vaskes ved arbejdstidsophør og før 

eventuelle pauser. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning og brug af åben ild forbudt.

Opbevaring:

Skal opbevares i tæt tillukket originalemballage. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:

Tekniske foranstaltninger:

Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation.

Beskyttelse af åndedrætsorganer:

I tilfælde af kortvarig eller mindre eksponering skal bruges et åndedrætsværn. Ved brug af et filtrerende 

åndedrætsværn skal der bruges et filter af typen A2 (organiske dampe, brunt).

Beskyttelse af hænder:

Beskyttelseshandsker af nitril, vitron eller butyl anvendes. Nitril: Gennembrydningstid > 120 min. Vitron: Butylgummi: 

Gennembrydningstid > 480 min. Skift handsker hyppigt under brug. Brugte handsker må ikke genanvendes. Spørg din 

handske-leverandør.

Beskyttelse af øjne:

For at undgå kontakt med øjne, skal der bruges tætsluttende beskyttelsesbriller.

Beskyttelse af huden:

Anvend særligt arbejdstøj.

Grænseværdier: -

CAS: Stofnavn: Grænseværdier: Anmærkninger:

ethanol64-17-5 1000 ppm  1900 mg/m³

9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand: Flydende

Farve: Farveløs-gul

Lugt: Aminagtig

117° CFlammepunkt:

0,988 g/cm³Vægtfylde:

1,2 vol%Eksplosionsgrænse:

4,3%Organisk opløsningsmidler:

Blandbar med vand: Ja

11,0 ved 20° CpH-brugsopløsning:

247° CKogepunkt:

Ikke selvantændeligtSelvantændelses temp.:

Viskositet: 1020 mPas ved 20° C

0,02 hPa ved 20° CDamptryk:

10. STABILITET OG REAKTIVITET:

Stabilitet:

Produktet er stabilt ved normal anvendelse.

Forhold, der skal undgås:

Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet. Undgå kraftig opvarmning.

Materialer, der skal undgås:

Stærke syrer og stærke baser. Stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter:
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Ved ophedning og brand dannes giftige, nitrøse gasser.

Udhærdingstider for epoxy-harpikser og isocyanater:

SP 8682/8565 (2-komponent): ca. 30 min ved 50° C inkl. opvarmning og afkøling (tack-off). ca. 3 timer og 20 min. ved 

120° C inkl. opvarmning og afkøling (efterhærdning).

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (sundhedsfarlige egenskaber):

Indånding:

Virker ætsende på slimhinder.

Huden:

Virker ætsende, giver rødme og smerter.

Øjnene:

Stænk i øjnene virker stærkt ætsende med risiko for varige skader.

Indtagelse:

I tilfælde af indtagelse, vil stoffet give svie og ætsninger i mund, spiserør og mavesæk, evt. blodige opkastninger, chok 

og bevidstløshed.

Langtidseffekt:

Sensibilisering gennem hudkontakt mulig.

12. MILJØOPLYSNINGER:

Kort- og langtidsvirkninger på økotoksiciteten:

Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Nedbrydelighed:

Produktet er ikke let nedbrydelig.

Generelt:

Ringe fare for vand. Undgå udledning til kloak, jord og vandmiljø.

13. BORTSKAFFELSE:

Bortskaffelse:

Bortskaffes efter kommunens regulativ om farligt affald. Et eksempel på et EAK-kode nr. (se nedenfor), jf. Miljø- og 

Energiministeriets affaldsbekendtgørelse.

Kemikalieaffaldsgruppe: H

03.21Affaldsfraktion:

EAK-kode (affaldskatalog nr.): 08 04 09 Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

2735

8

80

ADR/RID:

Klasse:

Farenr:

Unnr:

Teknisk Navn: Polyaminer, flydende, ætsende, n.o.s

IIIEmballagegruppe:

IMDG:

Klasse:

Unnr:

Emballagegruppe:

EmS:

MP:

Teknisk Navn:

Nej

8

III

8-05

Polyamines, liquid, corrosive, n.o.s.

2735

IATA: 2735

Teknisk Navn:

Emballagegruppe:

Unnr:

Klasse:

-

OPLYSNINGER OM REGULERING:15.

3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylaminIndeholder:

Mærkning:
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Ætsende

C

Sundhedskadelig

Xn

R34 Ætsningsfare

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede 

langtidspåvirkninger i vandmiljøet

S20 Der må ikke spises eller drikkes under brugen.

S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

S45 Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling 

nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.

S61 Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/sikkerhedsdatablad.

S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.

MAL-kode: 00-5 (1993)

MAL-kode brugsklar blanding: 00-5 (1993) med SP 8682 GELCOAT RESIN

Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges arbejde.

ANDRE OPLYSNINGER:16.

R8 Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer

R11 Meget brandfarlig

R34 Ætsningsfare

R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden

R21/22 Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse

R36/37/38 Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden

R52/53 Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidspåvirkninger i vandmiljøet

Generelt:

Dette produkt skal opbevares, håndteres og bruges i overensstemmelse med god industriel arbejdshygiejnisk praksis.

Afsluttende bemærkning:

Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vort kendskab og vor kontrol, gøres opmærksom på, at det altid påhviler 

brugeren at foretage de nødvendige forholdsregler for at efterleve gældende regler.

Udarbejdet af: trotters/JPR

Sidst revideret af: trotters/wbl


