
 
 SÄKERHETSDATABLAD

Gelcoatspackel - alla kulörer

 

 

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget
Utgivningsdatum 05.11.2012
Produktnamn Gelcoatspackel - alla kulörer
Artikelnr. 6xxxx
Användningsområde Spackel

Distributör 
Företagets namn Färg-In AB
Postadress Bodalsvägen 6
Postnr. S-681 43
Postort Kristinehamn
Land Sverige
Telefon +46 55010045
Fax +46 55081001
E-post ulf.lundgren@fargin.se
Webbadress http://www.fargin.se
Org.nr. SE-556187-9387
Kontaktperson Ulf Lundgren
Nödtelefon Giftinformationscentralen:112

 

2. Farliga egenskaper
Klassificering enligt 67/548/EEC eller 
1999/45/EC

Xn; R10, R20, R36/38

Klassificering enligt (EC) No 
1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3; H226
Acute tox. 4; H332
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

Beskrivning av risk Produkten är brandfarlig och kan vid uppvärmning avge ångor, som bildar 
explosiva blandningar med luft.
Farligt vid inandning.
Irriterar ögonen och huden.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Andra faror Produkten kan skada organismer i mark och vatten.
 

3. Sammansättning/information om beståndsdelar
Ämne Identifiering Klassificering Innehåll
Styren CAS-nr.: 100-42-5

EG-nr.: 202-851-5
Indexnr.: 601-026-00-0

R10
Xn; R20
Xi; R36/38
Flam. Liq. 3; H226
Acute tox. 4; H332
Eye Irrit. 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

35 - 40 %

Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) = 
European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne = 
Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas 
om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,
 ppm, vikt%, vol%
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FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = 
Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = 
Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

Ämneskommentarer Omättad polyesterharts i reaktivt lösningsmedel
 

4. Åtgärder vid första hjälpen
Allmänt Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft. Ge inte något att dricka vid 

medvetslöshet. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Inandning Lägg medvetslös person i framstupa sidoläge och se till att andningsvägarna 

är fria. Vid andningsbesvär: konstgjord andning eller syrgas. Kontakta läkare 
om besvär kvarstår.

Hudkontakt Tvätta genast förorenad hud och skölj med vatten. Tag genast av förorenade 
kläder och spola huden med vatten.

Ögonkontakt Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning. Skölj genast ögonen med 
mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Om symptom uppträder, kontakta 
läkare.

Förtäring Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten eller mjölk. Håll personen 
under uppsyn. Framkalla inte kräkning. Vid kräkning hålls huvudet lågt. 
Uppsök genast sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

Information till hälsovårdspersonal Kontakta läkare om besvär kvarstår.
 

5. Brandbekämpningsåtgärder
Lämpliga släckmedel Vattenspray eller dimma. Skum, koldioxid eller pulver. Törrkemikalier, sand, 

dolomit etc.
Brand- och explosionsrisker Produkten är brandfarlig och kan vid uppvärmning avge ångor, som bildar 

explosiva blandningar med luft.
Vid brand bildas giftiga gaser.

Brandsläckningsmetoder Använd tryckluftsmask när produkten är utsatt för brand. Kyl behållare som är 
utsatt för eld med vatten tills elden är släckt. Använd andningsskydd med 
slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand.

 

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8.

Ventilationen skall vara effektiv.
Saneringspersonal måste tvätta sig noggrannt efter ett spill.

Miljöskyddsåtgärder Får inte tömmas i avlopp, på marken eller i vattendrag. Spill eller 
okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala 
myndigheterna.

Metoder för rengöring Håll brännbara material borta från spillt material. Avlägsna alla 
antändningskällor, var uppmärksam på explosionsrisken. Absorbera i vermikulit,
 torr sand eller jord och fyll i behållare.

 

7. Hantering och lagring
Hantering Brandfarligt/brännbart - Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme och eld.

Skyddas från värme, gnistor och öppen eld.
Undvik spill, hud- och ögonkontakt. Ventilera väl. Undvik inandning av ångor. 
Använd föreskrivet andningsskydd om luftföroreningarna överstiger hygieniska 
gränsvärdet. Ångor kan samlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

Lagring Lagras som brandfarlig vätska.
Förvaras i tätförsluten originalförpackning på ett torrt och svalt ställe.

 

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
Hygieniska gränsvärden
Ämne Identifiering Värde Norm år
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Styren CAS-nr.: 100-42-5
EG-nr.: 202-851-5
Indexnr.: 601-026-00-0

NGV: 10 ppm
NGV: 43 mg/m3
KTV: 20 ppm
KTV: 86 mg/m3
B, H, M

2011

Exponeringskontroll
Begränsning av exponeringen på 
arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv, inkl. lämpligt punktutsug, för att säkra att 
gränsvärdet inte överskrids.
All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.
Det skall finns tillgång till ögonspolning.

Andningsskydd Vid arbete i trånga utrymmen eller dåligt ventilerade lokaler skall 
andningsskydd med lufttillförsel användas.
Använd mask med: Gasfilter till organiska ämnen.

Handskydd Använd skyddshandskar av: Neopren. Nitrilgummi. Naturgummi (latex).
Ögonskydd Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt med ögonen.
Hudskydd (av annat än händerna) Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.
Andra upplysningar Tvätta huden efter varje skift, före måltid, rökning och toalettbesök. Ta 

genast av alla förorenade kläder. Använd hudkräm för att motverka uttorkning 
av huden. Ät, drick eller rök inte under hanteringen.

 

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysisk form Vätska (krämig).
Lukt Lösningsmedel.
Färg Varierande färg.
Beskrivning av lösningsförmåga Olösligt i vatten.
Relativ densitet Värde: 1,10-1,20

Testmetod: 25 °C
Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 50-150 °C
Flampunkt Värde: 32 °C

Testmetod: (stängd kopp)
 

10. Stabilitet och reaktivitet
Förhållanden som skall undvikas Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus.
Material som skall undvikas Alkaliska metaller. Starka oxidationsmedel. Starka syror. Starka baser. 

Organiska peroxider/hydroperoxider. Oorganiska peroxider.
Farliga sönderdelningsprodukter Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska 

gaser eller ångor.
Stabilitet Stabil vid normala temperaturer.

Polymeriserar under värmebildning.
 

11. Toxikologisk information
Toxikologiska data från ämnen
Övriga upplysningar om hälsofara
Allmänt Långvarig eller upprepad kontakt med lösningsmedel under lång tid kan ge 

permanenta skador.
Inandning Farligt vid inandning. I höga koncentrationer kan ångorna irritera luftvägarna 

och medföra halsirritation och hosta. I höga koncentrationer verkar ångorna 
förslöande och kan ge huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Hudkontakt Avfettar huden. Kan ge sprickor i huden och risk för eksem. Hudirriterande. 
Farligt vid hudkontakt.

Ögonkontakt Verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.
Förtäring Mage-tarmsymptom, känsla av uppblåst mage.
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12. Ekologisk information
Toxikologiska data från ämnen
Övriga miljöupplysningar
Ekotoxicitet Produkten kan skada organismer i mark och vatten.
 

13. Avfallshantering
Produkten är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

Förpackningen är klassificerad som 
farligt avfall

Ja

Specificera lämpliga metoder för 
avfallshantering

Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala 
myndigheter. Se till att behållarna är tomma före destruktion (explosionsfara). 
Absorbera i vermikulit eller torr sand för senare deponering.

Andra upplysningar Behandla avfallet som kontrollerat avfall. Avlägnas till ett godkänt 
avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter.

 

14. Transportinformation
Produktnamn (nationellt) HARTSLÖSNING
Farligt gods ADR UN-nr.: 1866

Klass: 3
Farlighetsnummer: 30
Förpackningsgrupp: III
Transportbenämning: HARTSLÖSNING

Farligt gods RID UN-nr.: 1866
Klass: 3
Förpackningsgrupp: III
Transportbenämning: HARTSLÖSNING

Farligt gods IMDG Status: Ja
UN-nr.: 1866
Klass: 3
Förpackningsgrupp: III
IMDG Marine Pollutant: Nej
EmS: F-E, S-E
Transportbenämning: RESIN SOLUTION

Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 1866
Klass: 3
Förpackningsgrupp: III
Transportbenämning: RESIN SOLUTION

Annan relevant information. HAZCHEM-KOD 3Y
CEFIC KORTNR: 3DGF1-I+II, 3OGF1-sp

 

15. Gällande föreskrifter
Sammansättning på etiketten Styren: 35 - 40 %
R-fraser R10 Brandfarligt.

R20 Farligt vid inandning.
R36/38 Irriterar ögonen och huden.

S-fraser S3/9/49 Förvaras endast i originalförpackning på sval, väl ventilerad plats.
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta 
läkare.
S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt 
skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S51 Sörj för god ventilation.
S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.
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Innehåller styren. Kan ge upphov till allergisk reaktion.
Andra anmärkningar System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG. 

Preparatdirektivet 1999/45/EG.

Faropiktogram (CLP)
  

Signalord Varning
Faroangivelser H226 Brandfarlig vätska och ånga.

H332 Skadligt vid inandning.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315 Irriterar huden.

Skyddsangivelser P234 Förvaras endast i originalbehållaren.
P262 Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN: spola genast med mycket vatten och 
kontakta läkare.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P285 Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsmottagare.

Innehåller: > 30 % styren.
Bruksanvisning: Viktigt innan du börjar; ämnet och omgivningen bör ha en 
temperatur på 18-25 ºC. Arbeta ej i direkt solljus. Håll burken så kall som 
möjligt.
Förbehandling: Tillsätt härdare omedelbart före användning och rör om väl. 
Använd spackelspade eller pensel, och stryk ut ett tunt skikt över hela det 
skadade området. När innehållet har stelnat, så slipas ytan med sandpapper 
till en jämn yta. Avsluta med vaxning och polering.
Blandningsförhållande: 1-1,5 % härdare, ca 2 ml härdare till hela burken. 
Slipbar: ca 3 timmar. Innehåll: ca 100 gr. Rengöring av verktyg: Aceton.

 

16. Annan information
Lista över relevanta 
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 
och 3)

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.

Förteckning över relevanta R-fraser 
(avsnitt 2 och 3),

R10 Brandfarligt.
R20 Farligt vid inandning.
R36/38 Irriterar ögonen och huden.

Kvalitetssäkring av informationen Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid 
tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning 
av, att produkten används under normala förhållanden och i 
överensstämmelse med det specificerade användningssättet. All annan 
användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer,
 sker på användarens eget ansvar.

Ansvarig för säkerhetsdatablad Färg-In AB
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