Råd til gulvet!

Sikkerhedsdatablad
RAL-TEX 3 i 1 gulvlak

1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
PR-nummer:
Udarbejdet den:

Leverandør:
RAL-TEX APS
Universitetsparken 7, 4000 Roskilde
Tlf. 3064 9028

Anvendelse: Lak

2. Fareidentifikation

Produktet er ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktivet 1999/45/EF og det’s senere tilpasninger.
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger og symptomer.

3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Elnecs nr.

Stoffer

Klassificering

w/w%

252-104-2

dipropyleneglycolmethylether

Ikke klassificeret

2.5 - 5

266-045-5

N-methyl-2-pyrrolidon

Xi; R36/37/38
Repr.Cat2; R61

<0.1

Note

Se punkt 16 for ordlyd af R-sætninger

4. Førstehjælpsforanstaltninger

Indånding – Ved indånding flyttes den tilskadekomne ud i frisk luft.
Indtagelse – Ved indtagelse af store mængder, kontakt læge.
Hud – Vask med vand og sæbe.
Øjne – Kontroller for og fjern evt. kontaktlinser. Skyl med vand.
Øvrige oplysninger – Symptomer: Se punkt 11. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatabladet eller etiket.

5. Brandbekæmpelse

Velegnet slukningsmiddel – Alkohol-resistent skum, CO2 Pulver, vandspray eller vandtåge
IKKE velegnet slukningsmiddel – Brug ikke vandstråle.

6. Forholdsregler

Anvend de samme værnemidler som nævnt under punkt 8. Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til
egnede affaldsbeholdere.Se punkt 13 for bortskaffelse. Undgå fejning – brug støvsuger til opsamling af spild

7. håndtering og opbevaring

Håndtering
Må kun anvendes på steder med tilstrækkelig ventilation. Få det ikke i øjnene, på huden eller på tøjet. Vask grundigt efter
brug. Undgå at indånde slibestøv.
Opbevaring
Opbevar beholderen på et køligt sted med god ventilation. Hold beholderen tæt lukket og forseglet, indtil den skal bruges.
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8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Forholdsregler ved brug
Der kræves ingen speciel ventilation. God generel ventilation skulle være tilstrækkeligt til at kontrollere arbejdernes ud
sættelse for luftbårne urenheder. Hvis dette produkt indeholder indholdsstoffer med eksponeringsgrænser, skal der
bruges afskærmning af processerne, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske kontroller til at holde arbejderes
eksponering under eventuelle anbefalede eller lovmæssige grænseværdier.
Åndedrætsværn
Brug åndedrætsværn med P2 filter ved utilstrækkelig ventilation.
Handsker og beskyttelsestøj
Handsker af plast eller gummi anbefales.
Øjenværn
Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.
Grænseværdier
Indholdsstoffer

Grænseværdi

Anmærkninger

N-methyl-2-pyrrolidon

20 mg/m³ 8 timer

-

Kontrolmetoder
Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

9. Fysisk-kemiske egenskaber
Udseende: Væske

10. Stabilitet og reaktivitet

Stabil ved anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se punkt 7).

11. Toksikologiske oplysninger

AKUT
Indtagelse
Indtagelse kan give ubehag. Virker irriterende på slimhinderne i munden og mave/tarmkanal.
Hudkontakt
Gentagende eller vedvarende kontakt med præparatet kan medføre tab af hudens naturlige fedtlag, som kan medføre en
ikke-allergisk kontakteksem og hudabsorbtion.
Øjenkontakt
Kan medføre øjenirritation.
Andre oplysninger
Der er ingen data tilgængelige om selve produktet. Præparatet er blevet vurderet i henhold til den konventionelle metode
anført i direktivet om farlige præparater 1999/45/EF, og er efterfølgende blevet klassificeret for toksikologiske risici.
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12. Miljøoplysninger

Undgå udslip til kloak eller overfladevand.

13. Forhold vedrørende bortskaffelse

Produktion af affald bør undgås eller minimeres hvor som helst, det er muligt. Bortskaffelse skal foregå i overensstemmelse
med gældende regulativer og love. Tømt emballage kan afleveres til emballagegenvindings virksomhed. Information om
emballageindsamling kan fås på telefon 70 21 80 30 (Videncenter for Affald). Undgå kontakt med større mængder spildt
materiale og udslip i jord eller overfladevand.
Kemikalieaffaldsgruppe: Efter leverandørens overbevisning regnes dette produkt ikke for farligt affald i henhold til EU
direktiv 91/689/EC.
EAK kode: 08 01 12 Maling- og lakaffald

14. Transportoplysninger

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG.

15. Oplysninger om regulering
Farebetegnelse: Lokalirriterende
Faresymboler: Xi
Indeholder:
-

Lokalirriterende

R-sætninger
R36/37/38- Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R61- Kan skade barnet under graviditeten.
S-sætninger
S2- Opbevares utilgængeligt for børn.
S29- Må ikke tømmes i kloakafløb.
S46- Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
Kodenummer: 0-1 (1993)
Anvendelsesbegrænsning
Må ikke anvendes erhvervsmæssigt af unge under 18 år, jævnfør Arbejdsministeriets bekendtgørelse om unges farlige
arbejde.
Krav om uddannelse
Ingen særlig uddannelse er nødvendigt, men et grundigt kendskab til dette sikkerhedsdatablad bør være en forudsætning.
Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.
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16. Andre oplysninger

Anvendte kilder
ADR 2007 udgave og IMDG 2006 udgave.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og
produkter nr. 329/2002, senest ændret ved nr. 102/2007.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om listen over farlige stoffer nr. 923/2005.
At-Vejledning C.0.1, 2005, Grænseværdier for stoffer og materialer.
Miljøstyrelsens bekendtgørelse om affald nr. 1634/2006.
Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om
arbejdsmiljø nr. 559/2002 + Forordning 1907/2006/EF.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre 301/1993 og 783/1993.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter 302/1993.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer, 292/2001 senest ændret ved nr. 496/2004.
Ordlyd af R-sætninger i punkt 3
R36/37/38- Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R61- Kan skade barnet under graviditeten.

