
SIKKERHEDSDATABLAD

HUMBROL- LIQUID POLY

1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

PRODUKTNAVN HUMBROL- LIQUID POLY

ANVENDELSE Klæbemiddel

Colart Fine Art & Graphics LimitedLEVERANDØR

Whitefriars Avenue

Harrow

Middlesex HA3 5RH

+44 (0) 208 4274343

44 (0) 208 42433217

2 SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

EC-nr.:Navn KlassificeringCAS-nr. Indhold

204-658-1Butyl acetate R10,R66,R67.123-86-4 60-100%

Hele teksten for alle R-sætninger er vist i afsnit 16.

3 FAREIDENTIFIKATION

Brandfarlig. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

KLASSIFICERING R10, R66, R67.

4 FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

GENEREL INFORMATION

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft. Søg læge ved fortsatte gener.

INDÅNDING

Flyt straks tilskadekomne til frisk luft.  Ved åndedrætsstop gives kunstigt åndedræt.  Hold tilskadekomne varm og i ro. Søg straks lægehjælp.

INDTAGELSE

FREMKALD IKKE OPKASTNING!  GIV INTET AT DRIKKE OG FORSØG IKKE AT FREMKALDE OPKASTNING,  HVIS TILSKADEKOMNE 

ER BEVIDSTLØS.  Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Skyl munden øjeblikkelig og sørg for frisk luft.  Søg straks 

lægehjælp!  BEMÆRK: Hold tilskadekomne borte fra varme,  gnister og flammer!

HUDKONTAKT

Fjern den tilskadekomne fra det forurenede område.  Fjern straks forurenet tøj og vask huden med vand og sæbe. Søg lægehjælp,  hvis 

hudirritation varer ved efter vask.

ØJENKONTAKT

Den tilskadekomne flyttes straks væk fra eksponeringskilden. Kontaktlinser fjernes,  før skylning påbegyndes.  Skyl straks med rigelige 

mængder vand med udspilet øjenlåg.  Fortsæt skylning i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.

5 BRANDBEKÆMPELSE

SLUKNINGSMIDLER

Brande kan slukkes med:  Alkoholbestandigt skum.  Carbondioxid (CO2).  Vandspray eller vandtåge. Tørt materiale,  sand,  dolomit etc.

SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BRANDBEKÆMPELSE

Flyt beholdere fra brandstedet,  hvis det er muligt uden risiko.  Beholdere i nærheden af brand bør flyttes eller køles med vand.  Beholdere,  

som er udsatte for flammer,  køles med vand,  indtil branden har været slukket et stykke tid.  Undgå at spildevand kommer i kloak og vandløb. 

Inddæm for at kontrollere fraløbet. Udluft lukkede og små rum før adgang.

USÆDVANLIGE BRAND- OG EKSPLOSIONSRISICI

BRANDFARLIG.  Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv til antændelseskilder.  Kan bevæge sig over lang afstand til 

antændelseskilden og give tilbageslag. Opløsningsmiddeldampe kan danne eksplosive blandinger med luft.

BESKYTTELSESUDSTYR TIL SLUKNINGSPERSONEL

Heldragt skal anvendes.

6 FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD
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HUMBROL- LIQUID POLY

METODER TIL OPRYDNING

Benyt nødvendige værnemidler.  Fjern alle antændelseskilder. Undgå gnister,  flammer,  varme og rygning. Sørg for god udluftning.  Stands 

lækage,  hvis det er muligt uden risiko.  Sørg for god udluftning og inddæm spildet. Undgå,  at det kommer i kloakken.  Opsuges med vermikulit,  

tørt sand eller jord og anbringes i beholdere.  Spild opsamles forsigtigt i tætte beholdere og leveres til destruktion iht. lokale forskrifter.  Det 

forurenede område spules med store mængder vand. Sørg for,  at spulevandet ikke forurener bassiner eller vandløb.

7 HÅNDTERING OG OPBEVARING

FORHOLDSREGLER VED BRUG

Statisk elektricitet og gnistdannelse skal forhindres.  Holdes væk fra varme,  gnister og åben ild.  Brug eksplosionssikret elektrisk udstyr.  

Undgå spild og kontakt med hud og øjne.  Ventiler godt. Undgå at indånde dampene. Brug godkendt åndedrætsværn,  hvis luftforureningen 

overstiger grænseværdien.

FORHOLDSREGLER VED OPLAGRING

Holdes væk fra varme,  gnister og åben ild.  Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares på et køligt og godt ventileret sted. 

Beholder og overføringsudstyr skal jordes for at undgå gnistdannelse pga. statisk elektricitet.

OPLAGRINGSKLASSE

Opbevares som brandfarlig væske.

8 EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

KOMMENTARER INDHOLDSSTOFFER

OES = Occupational Exposure Standard. (Arbejdshygiejnisk eksponeringsstandard UK).

VÆRNEMIDLER

TEKNISKE FORANSTALTNINGER

Sørg for tilstrækkelig rumventilation og lokal udsugning.

ÅNDEDRÆTSVÆRN

Ingen specielle anbefalinger,  men hvis luftforureningen overstiger den anbefalede grænseværdi,  skal åndedrætsværn benyttes.

HÅNDBESKYTTELSE

Brug beskyttelseshandsker.

ØJENBESKYTTELSE

Brug godkendte beskyttelsesbriller.  Kontaktlinser må ikke anvendes ved arbejde med kemikaliet!

YDERLIGERE BESKYTTELSESFORANSTALTNINGER

Brug proceskontrol for ikke at overskride administrative normer for arbejdsmiljøet.  Etabler øjenskyllestation og nødbruser nær ved 

arbejdsstedet.  Brug beskyttelsestøj for at undgå enhver kontakt med væske,  samt ved risiko for gentagen eller længerevarende kontakt med 

dampe.  Brug egnet beskyttelsestøj for at undgå risiko for hudkontakt.

HYGIEJNISKE FORANSTALTNINGER

RYGNING FORBUDT I ARBEJDSOMRÅDET!  Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spisning,  rygning og toiletbesøg.  Fjern straks 

alt tøj,  som er blevet vådt.

9 FYSISK- KEMISKE EGENSKABER

UDSEENDE Væske

LUGT Opløsningsmiddel.

OPLØSELIGHED Lidt opløseligt i vand.

KOGEPUNKT (°C) 126 760 mm Hg RELATIV MASSEFYLDE 0.88 20.C

DAMPMASSEFYLDE (luft=1) 4 DAMPTRYK 8  mm Hg 20. C

FORDAMPNINGSGRAD (VOL%) 100 FLAMMEPUNKT (°C) 22. CC (Lukket kop).

SELVANTÆNDELSES TEMPERATUR 

(°C)

~420 EKSPLOSIONSGRÆNSE, NEDRE 

(%)

1.7

EKSPLOSIONSGRÆNSE, ØVRE (%) 7.6

10 STABILITET OG REAKTIVITET
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HUMBROL- LIQUID POLY

STABILITET

Stabil under normale temperaturforhold.

FORHOLD DER SKAL UNDGÅS

Undgå varme,  flammer og antændelseskilder.  Undgå kontakt med oxidations- og reduktionsmidler.

FARLIGE NEDBRYDNINGSPRODUKTER

Ved brand dannes:  Gasser/dampe/røg af:  Carbonmonoxid (CO).  Carbondioxid (CO2).

11 TOKSIKOLOGISK INFORMATION

INDÅNDING

Farlig ved indånding. Dampe fra dette kemikalie kan være sundhedsskadelige ved indånding.  Dampene påvirker centralnervesystemet og kan 

medføre beruselse,  hovedpine,  kvalme og opkastning.

INDTAGELSE

Farlig ved indtagelse.  Kan medføre mavesmerter/opkastning.

HUDKONTAKT

Affedter huden,  hvilket kan medføre revnedannelse og evt. eksem.

ØJENKONTAKT

Stænk og spray kan virke øjenirriterende.

OPTAGELSESVEJE

Indånding.  Indtagelse.  Øjenkontakt.

MÅLORGAN

Slimhinder.  Centralnervesystemet (CNS).

12 MILJØOPLYSNINGER

ØKOTOKSICITET

Der foreligger ikke data om produktets økotoksicitet.

13 BORTSKAFFELSE

BORTSKAFFELSESMETODER

Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer.

14 TRANSPORTOPLYSNINGER

1133UN-NR. 3ADR KLASSE NR.

Klasse 3  Brandfarlige væsker.ADR-KLASSE 30.ADR-FARENR.

3ADR-ETIKETNR. 3[Y]HAZCHEM KODE

30G35CEFIC KORT 3RID-KLASSE

1133UN-NR, SØTRANSPORT 3.3IMDG-KLASSE

IIIIMDG-

EMBALLAGEGRUPPE

1133UN-NR. FLYTRANSPORT

IIIEMBALLAGEGRUPPE

15 OPLYSNINGER OM REGULERING

RISIKOSÆTNINGER

R10 Brandfarlig.

R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
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HUMBROL- LIQUID POLY

R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

SIKKERHEDSSÆTNINGER

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.

S37 Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.

S46 Ved indtagelse,  kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

S51 Må kun bruges på steder med god ventilation.

S56 Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og 

problemaffald.

EU DIREKTIVER

Stofdirektivet 67/548/EØF. Præparatdirektivet 1999/45/EF. System for specifik information vedrørende farlige præparater 2001/58/EF.

16 ANDRE OPLYSNINGER

DATO 16/11/2007

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

Brandfarlig.R10

Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.R66

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.R67

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med 

andre materialer eller i en proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte 

dato. Der gives dog ingen garanti for deres nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at 

disse oplysninger er egnede til hans eget brug.
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