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A567899 :; 7<=>?@ Bå ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

CDC FGHIJKMNOMOPKQTQV  
WXYZ[Z\ ]X^\_ `aXbc de[f\_ghij l 
 

mQQOnåller: 
o[gp\eXi-A-diglycidyleter, MW<=700 

CDq rOsOtuQMu TIOQMTvTOGuIO uQtändningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
lfg\ww hefändning: 
x-komponents epoxilim  

CDy zärmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  
{\e|\i }X_w\e lo 
oXb ~x� �� 
~�x xx �����{�W� 

 
�`

 
�\i�� ��� ��� ~� ��� ����

�h-productsafety.norden@henkel.com   

 
CD� �OsOvHQQJ��OG vör nödsituationer  
��� ~� ��� ���� �|XeZX_gZ[w�   

��� �-33 12 31  

A567899 �; �<����< ?�?>��<B?� 

qDC �su��TvTPOGTQV ut ämnet eller blandningen 

�su��TvTPOGTQV �� F¡¢ 
 

£__[terande på ¤�w\e �hZ\¥X_[ x
 

{¦~� £__[terar huden.
 

Ö¥Xe[__[ZhZ[Xe �hZ\¥X_[ x
 

{¦~§ �_gh|h_ hiifh_i[¥ ö¥Xe[__[ZhZ[Xe�
 

�\eg[¨[i[g\_hew\ aå ¤�w\e �hZ\¥X_[ ~
 

{¦~� �he X_gh|h hii\_¥[g| ¤�w_\h|Z[Xe�
 

Wåe¥fh_[¥h ph_X_ pö_ fhZZ\e©[iªöe �hZ\¥X_[ x
 

{�~~ «[pZ[¥Z pö_ fhZZ\ei\fhew\ X_¥he[g©\_ ©\w iåe¥Z[wg\pp\|Z\_�

 

 

qDq ¬ärkningsuppgifter 

¬ärkningsuppgifter (CLP): 
 
 



®¯°Nr: 370673   V±±².1 Loctite Power Epoxy Universal 5 min ³´µ¶· 2 / ¸¹ 

 

º»¼½¾¿ÀÁ½Â¼»ÃÄ 

 

Å¿ÂÆ»Ç½¼ÈÄ ÉÊËÌÍÌÎ 

 

 

º»¼½»ÆÂ¿ÏÐÇÑÐÄ ÒÓÔÕ ×ËËÍterar huden.  
ÒÓÔØ ÙÊÌ ÚËÛÊÜÊ ÊÝÝÞËÎÍÛÜ ßàáËÞÊÜâÍÚÌã  
ÒÓÔæ çËÛÊÜÊË ÊÝÝèÊËÝÍÎ ögonirritation.  
ÒéÔÔ êÍëâÍÎâ ëìË èÊââÞÌÝÞèÊÌáÞ ÚËÎÊÌÍÛíÞË íÞá ÝîÌÎâÍáÛÞëëÞÜâÞËã 

 
 

ÅÀïÈÈÑ»ÆÂ¿ÏÐÇÑÐÄ ðÔñÔ ÒÊ ëörpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
ðÔñò óörvaras oåtkomligt för barn.  
ðòôñ õÌèänd skyddshandskar/ögonskydd.  
ðÕñÔ ×ÌÌÞßîÝÝÞâ÷øÞßîÝÝÊËÞÌ ÝùíÌÊÛ Í ÞÌÝÍÎßÞâ íÞá ÌÊâÍÚÌÞÝÝÊ øÞÛâùííÞÝÛÞËã 

 

 

 
 

 

úûüû ýÆÈ¼» þ»¼½¼  
ðÞËÛÚÌÞË ÛÚí ËÞÊÎÞËÊË ÊÝÝÞËÎÍÛÜâ ÿå epoxider bör undvika hantering med produkten.  

A������ �� �����	
ättning/information om beståndsdelar 

üûú 3Ç»ÆÈÆ¿ÆÂ»¼  

ýÇÇÃän kemisk karaktärisering:  
RÞÊÜâÍÚÌÛßÊËâÛ 

3»Ñämnen i beredningen:  
EÿÚ�ÍáßÊËâÛ 

 
ýÆÂ¿Ï»ÆÈÐ »Ï ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008: 

 
F����� ����������

C��-nr. 
��-nummer 

���C�-
��������������

mer 

���� K����� �!���� 

B"#$%&'(-A-diglycidyleter, MW<=700 
2)*+,-38-6 

)**-033-5 
)**-033-5

01-2119456619-26 

> 90 . S/"& 011"45 2 
H67) 

S/"& S%&#5 7 
H678 

9:% 011"45 2 
H67; 

<=?@4"D GI1'&"D 2 
HJ77 

ºör fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information". 
Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen. 

 
 

A������ L� Åtgärder vid första hjälpen 

MûN 3ÐÑÀ¼¿ÏÆ¿ÆÂ »Ï åtgärder vid första hjälpen  
 

õÝÝíùÌÌÊ ÊÌèÍÛÌÍÌÎÊËn
ÉÍá øÞÛèùËr ÜÚÌâÊÜâÊ ÝùÜÊËÞã

 

×ÌßÊÝÊâÍÚÌn 
óËÍÛÜ Ýàëâr Ûök upp läkare vid ihållande besvär.  

 

ÒàáÜÚÌâÊÜân 
OÜölj med rinnande vatten. Hudvård. Byt ut kläder som förorenats med produkt. Uppsök ev. läkare.  

 



PQTUNr: 370673   VVVW.1 Loctite Power Epoxy Universal 5 min XYZ[\ 3 / ]^ 

 

Ögonkontakt: 
_`abc adefebgchi def djkl mciieopihåle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, 
ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/uppsök  läkare eller sjukhus.  

 

qörtäring: 
_lölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.  

 

stu vw xyz{y|}~{w ~���{��w� ��� w��wz{w��}� �åde akuta och fördröjda 
���� �afocf� �o�bcddci�ao� 

�co ahpclc cbbeh��pl �kfhecli�ao� 

�hpclch cbbmchb�� ögonirritation. 

 

st� ��|yx}��w }x ��w�w��}� �w�y�y�~z �w�}���y�| ��� ~ärskild behandling som eventuellt krävs 
_e `koli� �eplh�mo�o� cm åtgärder vid första hjälpen  

 

 

���� ¡¡ ¢£ ¤¥¦§¨©ª«ämpningsåtgärder 

 

¬t ®�äckmedel 
¯ämpliga släckmedel: 
_lkd� pbäckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma. 

 

�x ~äkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: 
�ögtrycksvattenstråle 

 

¬tu ®ärskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
° �ändelse av brand kan kolmonoxid (CO) och koldioxid (CO2) frigöras. 

¬t� ±åd till brandbekämpningspersonal 
²omänd personlig skyddsutrustning. 
²omänd gasmask som är oberoende av omgivningsluften. 

 

 

���� ¡¡ ³£ Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

 

´t µw�~���y|} ~z���~åtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
_örj för tillräcklig ventilation.  
²omänd personlig skyddsutrustning.  
�cblh�pl m�f kip`�bbf `hafkli�  
�ofm�l ögon- och hudkontakt.  

 

´tu ¶y�·öskyddsåtgärder  
¸åt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.  

 

´t� ¶w{��w� ��� �}{w�y}� �ör inneslutning och sanering  
¹c gahi def mätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån).  
�aoicd�oehci dcieh�cb icp ad �cof eob��i `koli º»�  

 
 

´ts ¼änvisning till andra avsnitt  
�eclic håd i avsnitt 8.  

 

���� ¡¡ ½£ ¾¦§¿ª¥À§Á ÂÃÅ Æ¦Á¥À§Á 

Çt Èörsiktighetsmått för säker hantering  
_e i�bb cii chgeipkihÉddeo är väl ventilerade.  
�ofm�l laoicli def �kfeo aÊ� ögonen.  

 

²bbdänna  hygieniska åtgärder:  
Ët inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  
¹mätta händerna före raster och efter arbetets slut.  

 



ÌÍÎÏNr: 370673   VÐÐÑ.1 Loctite Power Epoxy Universal 5 min ÌÒÓÔÕ 4 / ×Ð 

 

ØÙÚ Ûörhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
ÜÝÞ ßörvaras i slutna originalbehållare.  
àörvara frostfritt.  
àörvara skyddat mot värmeinverkan.  
áâãäâåÞæçåâå ãâèèÞé ê ë °C och + 30 °C.  
àörvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).  

 
 

ìíî ïðñòóôóõ ö÷øùúûüändning  
ý-komponents epoxilim  

 

þÿA���� �� ����änsning av exponeringen/personligt skydd 

 
8í	 
�ûù��÷÷ðú�úñù�ú�

 
G�äûöüä�rñû ôö� ñ�ð�ûñ�óû�

 
��èèâå ß�å

ÜS

ié�Þ  
 

 
P�ñróòùñr ��-Effect Concentration (PNEC):  

N��� � �örteckningen  E������������
Compartment  

E !������
gstid  

Värde  "��ärkningar  

 �m#� !!� �m#$m %vrigt  
B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

<ötvatten  9599: mg/L  

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

H=>'>=??)*  95999: mg/L  

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

>=??)*
(tillf@lliga 
u?',@pp) 

 959C; mg/L  

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

<DF  C9 mg/L  

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

<)4&I)*?
(sö?>=??)*t 

95JJ:
mg/kg 

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

<)4&I)*?
(havsvatten) 

959JJ:
mg/kg 

  

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

j+24 95CJ:
mg/kg 

B&'()*+, - +./ )0&1,+2/342&*5
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
679:;-38-6 

+2=,  CC mg/kg 
food

 

 



KLMONr: 370673   VQQR.1 Loctite Power Epoxy Universal 5 min KTUWX 5 / YQ 

 

 
Z[\]^[_ `a-Effect Level (DNEL):  

bcde f görteckningen  hkklfncofpe
Area  

qskpevwfe
gsväg  

xvcloy qggvno  z{|}~���
Time  

�ärde  ���ärkningar  

�������� � ��� ������������n, 
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

�������� ������ ���� 
korttidsexponerin
g ¡ ����������
effekter 

�¢££ mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

 

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

�������� ¤�������¥ ���� 
korttidsexponerin
g ¡ ����������
effekter 

¦�¢�� �¥ �£   

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

�������� ������ �ångvarig 
exponering ¡ 
����������
effekter 

�¢££ mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

 

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

�������� ¤�������¥ �ångvarig 
exponering ¡ 
����������
effekter 

¦�¢�� �¥ �£   

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

����änna 
befolkningen 

������ ���� 
korttidsexponerin
g ¡ ����������
effekter 

£¢�§¦ mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

 

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

����änna 
befolkningen 

������ �ångvarig 
exponering ¡ 
����������
effekter 

£¢�§¦ mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

 

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

����änna 
befolkningen 

¤�������¥ ���� 
korttidsexponerin
g ¡ ����������
effekter 

�¢§� �¥ �£   

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

����änna 
befolkningen 

¤�������¥ �ångvarig 
exponering ¡ 
����������
effekter 

�¢§� �¥ �£   

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

����änna 
befolkningen 

���� ���� 
korttidsexponerin
g ¡ ����������
effekter 

�¢§� mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

 

�������� � ��� �������������¢
reaktionsprodukt med medelmolekylvikt 
<=700
�����-38-6 

����änna 
befolkningen 

���� �ångvarig 
exponering ¡ 
����������
effekter 

�¢§� mg/kg 
kroppsvikt/dygn 

 

 

 
¨©ª«ª¬©®¯ ¬°±²³±°´µ²¶

·¸¹º

»¼½ ¨µ¬°änsning av exponeringen: 

 

¾¸¿¸·¸¹ÀÀÁÂ¿¿Ã  
ÄÅ ¸ödvändigt.  

 

Æº¸¿ÀÁÂ¿¿Ã  
Ç·¿ Èängre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.  
¹É¸ÊËÀÈäppningstid > 480 min  
ËºÌÉÍ·ºÈÌÅÊÎÁÏÉÌ ÐÑÒ ËË  
ÓË ¿ÉÌ är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan 
vara betydligt kortare Ôn de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder 
¿ÊË · ÀÕÉÎ·ÉÈÈº Ö×rhåÈÈº¸¿É¸ Ø ÌÙÉÚÙ ËÉÁº¸·ÀÁ ÊÎÏ ÌÉÍË·ÀÁ ÛÉÈºÀÌ¸·¸¹Ñ ÁÊËÛºÌ·Û·È·ÌÉÌ ËÉ¿ ÕÍÊ¿ÜÁÌÉÍÑ º¸Ì·ÀÌºÌ·ÀÁº É¹É¸ÀÁºÕÉÍ ÊÀÝÙÞ

Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. FöÈÅ Ïº¸¿ÀÁÌ·ÈÈÝÉÍÁºÍ¸ºÀ º¸Ý·À¸·¸¹ºÍ
och sÔkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för  handvård  tillsammans med 
Ïº¸¿sktillverkaren och lokala skyddsombud som är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.  

 

ßgonskydd:  
àätslutande skyddsglasögon.  

 

áÍÊÕÕÀÀÁÂ¿¿Ã  
âämplig skyddsklädsel.  

 
 



ãæçèNr: 370673   Vééê.1 Loctite Power Epoxy Universal 5 min ãëìíî 6 / ïé 

 

 

ðñòóôõõ ÷ø ùúûüýþÿüûýþ A�� ý��üûýþ ����ûýþ��� 

9�	 
�������� � ������äggande fysikaliska och kemiska egenskaper  
U�������  Vätska 

V���ös 
Färglös, Transparent 

L��� S� !" 
#$%""&öskel I'! ( " ")**!ängliga / Inte tillämpligt 

 
 

p+-�ä&(r I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

I')") * %,%p$'%" I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

.* mp$'%" E/ ")**ämp0 &"1

S2'(r&3 **4"rmpr& "$& I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

Å'!"&56% I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

Dr'4)"r"

78

:;: - :;:< !n6m=

S%&5m(r'4)"r" 74% %(r'4)"r"; �,*5m�)%"8 I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

>)4%,4)"r"

7B&,okfield? @= °C 7G=1H °.88

@J1JJJ - =J1JJJ mK 4

>)4%,4)"r" 7%)'rm ")4%8 I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

EMp*,4)� r!r'4% pr& I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

#24*)!sr"; %� *)" ")�

7@= °C 7G=1H °.8? *24')'!4mN > ""r'8

O*24*)!

S"r*')'!4"rmpr& "$& I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

Smä*"p$'%" I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

B& ndfarlighet I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

S/ä*� '"ä'(')'!4"rmpr& "$& I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

EMp*,4),'4!&ä'4 I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

.2&(r*')'!4%,r33)6)r'"N '-,%" ',*n� ""r' I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

P�($'4"')'!4s 4")!sr" I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

Å'!(r'4)"r" I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

OM)(r& '(r r!r'4% pr& I'! ( " ")**!ä'!*)! n I'"r ")**ämp*)!"

QRT WXXYX ZX[\]^Y_Z\X

I'! ( " ")**!ängliga / Inte tillämpligt

`abcdee fgh bijkloliqi tuv wqjxilyliqi 

z{RzR |}Y~_Z�Z_}_  
�r !r& & mr(  m)'r&;  *%,s,*r&; 45&,& ,6s 0 4r&1

�r !r& & mr( ,M)( "),'4mr(r*1

z{RTR �}^Z�~ �_Y�Z�Z_}_

S" 0)* �)( &r%,mmr'(r& (r * !&)'!43örhållanden.

z{R� |Z�~}X [ör farliga reaktioner
Sr  �4')"" &r %")�)"r"

z{R�R �örhållanden som ska undvikas
I'! %ända vid avsedd användning.

z{R�R �[örenliga material  
Sr  �4')"" &r %")�)tet

z{R�R �Y]�Z�Y �önderdelningsprodukter  
I'! %ända.

 



����Nr: 370673   V���.1 Loctite Power Epoxy Universal 5 min ����� 7 / �� 

 

������� ��� �� ¡¢�£�¤¡¥¢ ¡¦§�¨©ª«¡�¦ 

¬¬¬ ®¯±²³´µ¶·²¯ ²´ ¸¹ ¶²º·»²¼²½·¾»µ ¹±±¹»¶¹³¯µ 

¿¼¼´änna uppgifter om toxikologi:  
ÀÁÂÃÄÃÆÃÇÈÃ är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i 
klassificeringskriterierna fÉr blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. 
ÊÈÁÈËÂÃÌ ÌÆÁÁÇänglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.  
ÍÈÎÏÐÃÈÎ ÏÐÑ ÎÈÂÇÈÎÂÎ ÂÁÁÈÎÇÆÏÒÌ Óå epoxider bör undvika hantering med produkten.  
ÔÐÎÏÎÈÂÒÌÆÐÃÈÎ Ñöjliga med andra epoxy-föreningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ÕÖ¸·³³·¶µ¶·²¯×

ØÎÎÆterar huden.

 

Ù½²¯·³³·¶µ¶·²¯×

ÚÎÏÂÒÂÎ ÂÁÁËÂÎÁÆÇ ÉÇÐÃÆÎÎÆÌÂÌÆÐÃÛ

 

Ü¹¯¾·Ý·¼·¾¹³·¯½×

ÔÂÃ ÐÎÏÂÒÂ ÂÁÁÈÎÇÆÏÒ ÞßÄÎÈÂÒÌÆÐÃÛ

 
 

¿»Ö¶ ¶²º·à·¶¹¶ - förtäring: 

áâãåæçâ èéêëéìíìîíã 
ïðñ-nr. 

òärdetyp òärde óôëéìíãæìçõ÷äg óôëéìíãæ
ngstid 

âãî øíîéù 

úûüýþÿB�-A-diglycidyleter, 
MW<=700 
2����-3�-�

L��� > 2���� ��	
� Bo�� Rått�

 
 

¿»Ö¶ ¶²º·à·tet - kontakt med hud: 

áâãåæçâ èéêëéìíìîíã 
ïðñ-nr. 

òärdetyp òärde óôëéìíãæìçõ÷äg óôëéìíãæ
ngstid 

âãî øíîéù 

úûüýþÿB�-A-diglycidyleter, 
MW<=700 
2����-3�-�

L��� 23���� ��	
� dþo��� K�ÿûÿ

 

F³ätande/irriterande på huden: 

áâãåæçâ èéêëéìíìîíã 
ïðñ-nr. 

�íõåîâî óôëéìíãæ
ngstid 

âãî øíîéù 

úûüýþÿB�-A-diglycidyleter, 
MW<=700 
2����-3�-�

Lätt ûooûtþo�ÿdþ 4 � K�ÿûÿ O��� ��ûdþ�ûÿþ 4�4 ����tþ
�þo��� Dooût�tûBÿ 	 �BooBüûBÿ�

 

¿¼¼Aµ³¼·½ ögonskada/ögonirritation: 

áâãåæçâ èéêëéìíìîíã 
ïðñ-nr. 

�íõåîâî óôëéìíãæ
ngstid 

âãî øíîéù 

úûüýþÿB�-A-diglycidyleter, 
MW<=700 
2����-3�-�

ûÿtþ ûooûtþo�ÿdþ K�ÿûÿ O��� ��ûdþ�ûÿþ 4�� ����tþ
�Eþ Dooût�tûBÿ 	 �BooBüûBÿ�

 

�Ö±¶Aägs-/hudsensibilisering: 

áâãåæçâ èéêëéìíìîíã 
ïðñ-nr. 

�íõåîâî Tíõîî�ë âãî øíîéù 

úûüýþÿB�-A-diglycidyleter, 
MW<=700 
2����-38-6 

üþÿüûsû�ûüþoþÿdþ M�ü LB
��
Lymfknut 
Test 
(LLNA) 

M�ü O��� ��ûdþ�ûÿþ 42� ��
ûÿ
Sensitisation: Local Lymph 
Node Assay)

 

�Ö¶µ½¹¯·¶¹¶ · »önsceller: 

áâãåæçâ èéêëéìíìîíã 
ïðñ�nr. 

�íõåîâî T�ë â÷ õîùæí �
Administreringsvä
g 

øíîâ�éåæõè
aktivering / 
Exponeringstid 

âãî øíîéù 

úûüýþÿB�-A-diglycidyleter, 
MW<=700 
2����-3�-�

Nþ��tû� s��tþoû�� oþ�þoüþ
��t�tûBÿ �üü�E �þ��
��þü tþüt�

O��� ��ûdþ�ûÿþ 4 2 ��þÿþtû�
!B"û�B�B�E# �ü��þoû��û� �B�û$
Rþ�þoüþM�t�tûBÿ �üü�E�
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./56788 9:; <=?@?CGH= GIJ?PQUVG?I 

WXXYänna uppgifter om ekologi: 
Z[\]^]_]`a] är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i 
klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. 
ba[ac\]e e_[[`änglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.  
föm ej i avlopp, jord eller vattendrag.  

 
 

ghigi jklmnmpqp

rukpklmnmpqp: 
v_we_`e wör vattenlevande organismer med långtidseffekter.  

 
xyz{|}y ~���������z

���-nr. 
�ärdetyp �ärde ����|� y�

akut 
toxicitet 

������z|�
gstid 

yz� ����� 

��������-A-diglycidyleter, 
������� 
���� ¡¢ ¡�

£¤�� ¥¦������ §¨©£ ª��« ¬� « �®�¯«°�®«±� §°²��� ³¤´ µ±�¶�����
��¢ ·ª��«¦ ¸®±¹�
º�»�®�¹° º��¹¼

£¤�� ¥¦�� §¨©£ ª��« ¬� « �®�¯«°�®«±� §°²��� ·¯�½�¯¹�¶
¾� ¿¾�§� ¨¾�¯¶��¯�¼ 

³¤´ µ±�¶�����
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test)
��������-A-diglycidyleter, 

������� 
���� ¡¢ ¡�

À³¤ �¦Á §¨©£ ¸�¨¾� �� « ¿®���¶��§±� ®¾½¯�®�¯�±¹±§ ³¤´ µ±�¶�����
��¥ ·¸�¨¾¦ µ¯�Â¹«
Ã�«�Ä�¹��� º��¹¼

³¤�� ¬¦Á §¨©£ ¸�¨¾� �� « ¿®���¶��§±� ®¾½¯�®�¯�±¹±§ ³¤´ µ±�¶�����
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test)
��������-A-diglycidyleter, 

������� 
���� ¡¢ ¡�

À³¤ �¦¢ §¨©£ ®«¯���®
´¾½«��¾

�¥ ¶ ´¾½«��¾ §¾¨�¾ ³¤´ �¥¥
·´¾½«��¾ §¾¨�¾¦
Å�½¯�¶±®¹��� º��¹¼

 

ghihi ÆqÇÈmÈpqÉÈ knÊ ÉqËÌÇÍpÌÎÇÊqp 

xyz{|}y ~���������z 
���-nr. 

Ï�Ð�{�y� ������z|�}Ð�äg Ñ��ÒzÓ�ÒyzÔ�� ����� 

��������-A-diglycidyleter, 
������� 
���� ¡¢ ¡�

¾�¯�Ä � Õ ³¤´ µ±�¶����� ¢�¥ ª ·Å�¾¶°
���¶�¨¯¾¶¾Ä���¹°Ö �¾��§�¹¯�®
Å��½�¯�§�¹¯° º��¹¼

 
ghi×i ØmkÎnuÙYÙXqÇmÉÚÈÛÜÇYÝÚÎ Þ ghißi àÜÇXmÚÊqpqÉ m ákÇË

â]`\ ^\e\ e_[[`ängliga. 

 
ghiãi àqÈÙXpÎp Îæ ÆØj- och vPvB-bedömningen 

xyz{|}y ~���������z 
���-nr. 

çèéê�ç�è 

��������-A-diglycidyleter, MW<=700 
���� -38-6 

ë½½�°���¯ ��¹� ²¯�¹�¯��¯�¾ �ör persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB) 

ghiìi WÉËÇÎ ÈuÎËXmÚÎ qÛÛqupqÇ 

â]`\ ^\e\ e_[[`ängliga. 

 

íîïðñòò óôõ í÷øùúúûüùýþÿA�ý� 

g×igi WæÛÎXXÈÌqÊÎÉËXmÉÚÈYqpkËqÇ  

�cw\[[��\]ea�_]` \c ���^�	ea]
 
�cw\[[��\]ea�\ a][_`e [�	\[\ [\`\� ��� wörordningar. 

�cw\[[��\]ea�_]` \c a� �a]`���^ wörpackning: 
E]^\�e �a[e eömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.  

�cw\[[�	�^ 
0 0� 0� �a�ea� \c �_]^a�a^a[ ��� eätningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel och andra farliga ämnen  
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�������  !" �#$%&'(#)*%+(#,$)*(% 

 
./2.2 F34n56678

 
9:; <=>?

;R: <=>?

9:@ <=>?

RI:B <=>?

R9C9 <=>?

 
./2D2 OGGHJH7KK L8MnNPQ8LT7nä6nHnm

 
9:; IRUVÖW9;URB9 ÄI@X@Y WUZC9@:XY @[\[][ ^_`abcdefg9 ch`ifejkloj`dkpjqar

;R: IRUVÖW9;URB9 ÄI@X@Y WUZC9@:XY @[\[][ ^_`abcdefg9 ch`ifejkloj`dkpjqar

9:@ IRUVÖW9;URB9 ÄI@X@Y WUZC9@:XY @[\[][ ^_`abcdefg9 ch`ifejkloj`dkpjqar

RI:B X@sR;\@IX@C9UUZ t9u9;:\v] ]v_]C9@wXY URxvR:Y @[\[][

^_`ahkcdefg9 Xh`ykfejkloj`d jca`dr

R9C9 Xdz`jed{cdqpffl kp|pjoe}a a}~aqpdycY f`�}`oY d[e[a[ ^_`ahkcdefg9 Xh`ykfejkloj`d

jca`dr

 
./2�2 FM8Q�KMNN Gö8 L8MnNPQ8L

 
9:; �

;R: �

9:@ �

RI:B �

R9C9 �

 
./2/2 Fö8PMJ�nHnmNm85PP

 
9:; RRR

;R: RRR

9:@ RRR

RI:B RRR

R9C9 RRR

 
 
./2�2 �HK�öGM8Q8

 
9:; X� q`ff�{h~pjq[

;R: X� q`ff�{h~pjq[

9:@ X� q`ff�{h~pjq[

RI:B �

R9C9 X� q`ff�{h~pjq[

 
./2�2 �ä8N�HK�M Gö8NH�LHm�7LNåLmä8�78

 
9:; X� q`ff�{h~pjq[

C}ddcfjcaqj`iq`edaieo� ^Xr

;R: X� q`ff�{h~pjq[

9:@ X� q`ff�{h~pjq[

RI:B X� q`ff�{h~pjq[

R9C9 X� q`ff�{h~pjq[

 
./2�2 �5K�L8MnNPQ8L 7nKHmL THKMmM �� LHKK ����O� ����� QJ� ���4�Q�7n

 
X� q`ff�{h~pjq[

 

 

������� ��  ¡ällande föreskrifter 

 
.�2.2 Fö87N�8HGL78�KMmNLHGLnHnm Q6 ä6n7L 7KK78 TKMn�nHnm7n nä8 �7L mäKK78 Nä�78�7L¢ �äKNM QJ� 6HK�ö

s\wg`ddck£ff

^wtr

=Y== ¤
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¯°±²³´±³±µ ¶³·· ¸°¹º»º¼ ½·»´¶¼¹¾

¿ÀÁÂÃÅÀÆÇÈÉÉÆÆÃÈÀÂÊÆÂËÆ ÀÌÇÃÊÌËÍÂÀ ¿ÎÏ ÐÑÑÒÓÔÕ ×ØÀÉÙÊÅÆÃÂÀ ÚØÊÊÂÀ ÛÜÀ ÉÂËËÅ ÙÀÝÉÞÇÃ

 
ßàáâãæáãáç èãéé êàëìíìî ïéíæèîëð

¿ÀÁÂÃÅÀÆÇÈÉÉÆÆÃÈÀÂÊÆÂËÆ ÀÌÇÃÊÌËÍÂÀ ¿ÎÏ ÐÑÑÒÓÔÕ ×ØÀÉÙÊÅÆÃÂÀ ÚØÊÊÂÀ ÛÜÀ ÉÂËËÅ ÙÀÝÉÞÇÃ

 
ñòóôó õî÷ãøíéãîæàøîëêîèæùîìú÷áãáç

ûË ÆØÇÂÀüÂÃÆÀÅÙÙÝÀÃ üÅÀ ÌËÃÂ ÞÃÛÜÀÃÆý
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

þÿA���� ��� þ���� ��	
����
� 

PÀÝÉÞÇÃÂËÆ �ärkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i 
säkerhetsdatabladet: 

×HÔÒ Irriterar huden. 
×HÔ� Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
×HÔ� Orsakar allvarlig ögonirritation. 
×�ÔÔ Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

 

Övrig information:  
"¿ËÚÌ�ÂÊÆÂÀËÅ ÆÃöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter 
med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."  

Märkningsuppgifter (DPD): 
 

XÌ - IÀÀÌterande N - �ÌÊÍÜÛÅÀÊÌÚ

 
 
 

R-ÛÀÅÆÂÀÓ
RH��HÕ IÀÀÌÃÂÀÅÀ ÜÚÝËÂË Ýgü üÞÉÂËý
R�H �ÅË ÚÂ ÅÊÊÂÀÚÌ �ÌÉ üÞÉÇÝËÃÅÇÃý
RÒÔ�ÒH �ÌÛÃÌÚÃ ÛÜÀ �ÅÃÃÂËÊÂ�ÅËÉÂ ÝÀÚÅËÌÆ�ÂÀr ÇÅË ÝÀÆÅÇÅ ÆÇÅÉÊÌÚÅ ÊåËÚÃÌÉÆÂÛÛÂÇÃÂÀ Ì �ÅÃÃÂË�ÌÊÍÜËý

 
 

Ï-ÛÀÅÆÂÀÓ
ÏÐ ÎÜÀ�ÅÀÅÆ ÝåÃÇÝ�ÊÌÚÃ ÛÜÀ ÁÅÀËý
ÏÐ��ÐÒ SËÉ�ÌÇ ÇÝËÃÅÇÃ �ÂÉ üÞÉÂË Ýgü ÜÚÝËÂËý
ÏÐ� �ÌÉ ÇÝËÃÅÇÃ �ÂÉ ÜÚÝËÂËr ÆÙÝÊÅ ÚÂËÅÆÃ �ÂÉ �ÈgÇÂÃ �ÅÃÃÂË Ýgü ÇÝËÃÅÇÃÅ ÊØÇÅÀÂý
ÏÐ� �Ü� ÂÍ Ì Å�ÊÝÙÙÂÃý
ÏH� ¿Ë�ØËÉ ÊØ�ÙÊÌÚÅ ÆÇÈÉÉÆüÅËÉÆÇÅÀý
Ï�� �ÌÉ ÛÜÀÃØÀÌËÚ ÇÝËÃÅÇÃÅ ÚÂËÅÆÃ ÊØÇÅÀÂ Ýgü �ÌÆÅ ÉÂËËÅ ÛÜÀÙÅgÇËÌËÚ ÂÊÊÂÀ ÂÃÌÇÂÃÃÂËý

 
 

�ÌÊÊØÚÚÆÌËÛÝÀ�ÅÃÌÝËÓ
IËËÂüåÊÊÂÀ ÂÙÝlÌÛÜÀÂËÌËÚý ÏÂ ÌËÛÝÀ�ÅÃÌÝË ÛÀåË ÃÌÊÊ�ÂÀÇÅÀÂËý

 

IËËÂüåller:  
BÌÆÛÂËÝÊ-A-diglycidyleter, MW<=700 

 
�îéîâíáèí ändringar i detta säkerhetsdatablad är markerade med vertikala linjer i vänstra marginalen. Motsvarande text 
visas i annan färg på skuggat område.  

 

 



�äk����� !#�#$%#! �&%'(� �ådets förordning (EG) nr 1907/2006 
)*+,. 1 / 11 

L/01213 4/536 78/9: ;<2=36>?@ C D2<

 
 EFG-nr :  JKOQKT 

V004.1 

UVW*+VY,Z +V.: 26.05.2015 

[Z\]Y*^Z\+,Z_`: 21.12.2015 

aY\ätter version från: 11.09.2009 

 

 

 

bcdefhh ij emnopq så ämnet/blandningen och bolaget/företaget 

tut vwxyz{|}~|~�{����  
������� ����� ����� ���������� � 
 

���~�åller: 
���-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, polymer with oxirane 
��������������� 

tu� �~ ~¡¢�|¢ �y~�|�£�~w¢y~ ¢�¡ändningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
¤���¥¥ ���ändning: 
�-komponents epoxilim  

tu¦ §ärmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad  
¨��©�� ª��¥�� ¤� 
��� ��« ¬« 
�«� �� ®¯°±¨¯�² 

 
�

 
®��³´ µ¶· ¸«¹ �« ¶¬« ºº««

»�-productsafety.norden@henkel.com   

 
tu¼ ½~ ~£x��z¾¾~w £ör nödsituationer  
µ¶· �« ¶¬« º¿«« ¸©��������¥¹   

ÀÁÂÃÄÅÅ ÆÇ ÈÉÊËÌÍÉ ÎÍÎÏÐÑÉÒÎÊ 

�ut Ó ¢ÔÔ�£��~w��� ¢¡ ämnet eller blandningen 

Ó ¢ÔÔ�£��~w��� Õ×ØvÙÚ 
 

Û���terande pÜ Ý»¥�� ±���Þ��� �
 

¨ß�¿ Û���terar huden.
 

����à��������¥� �Ü Ý»¥�� ±���Þ��� �
 

¨ß�º ±�� ����©� �����Þ��© Ý»¥���©����³
 

¤�������Þ öÞ���©�¥� ±���Þ��� �
 

¨ß�¬ ¯���©�� ��������Þ� öÞ���©�¥��³

 

 

�u� áärkningsuppgifter 

áärkningsuppgifter (CLP): 
 
 

â¢wxã�{|x�w¢¾Ú 
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ñòóôõ÷øùúû üýþý 

 

 

ÿõùøõôóòF�÷��û H��� Iþþ�terar huden.  
H��� Ký� �þ	ý
ý ý���þ�	
 ���þ�ý
�����  
H��� Oþ	ý
ýþ ý���ýþ��ý ög��������� 

 
 

S���� !"#$%&' &( P)*) +� ,örpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
P)*- .örvaras oåtkomligt för barn.  
P-/* A�0änd skyddshandskar/ögonskydd.  
P1*23P12)3P11/ V45 6789A69 :;5 ÖGONEN: Skölj fö��r�<rg< =>� 0�<<>� r ,?>��

minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
P2*) B��<���,,� �0,�?? �@C �>�<>� >�?rg< �> �>g?>� ��= C�� D<��E><�<� �0 ?���?�

=m��rgC><>�� 

 

 

 
 

 

GJLJ M"�N! Q!NRN  
P>����>� ��= är allergiska mot aminer bör undvika kontakt med produkten.  

TUWXYZZ [\ W]^^]_`ättning/information om beståndsdelar 

LJG a'!"�"$"#!N  

M''bän kemisk karaktärisering:  
+ärdningsmedel 

a! ämnen i beredningen:  
P�?m=>���c<�� 

 
M"#$%!"�& !% ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008: 

 
defhije klnolpqpsqf

tuv-nr. 
wx-nummer 
ywutz-

yqji{sfqfipj{p|n
mer 

zehs }he{{i~i�qfipj 

��������������� 
���-57-9 

���-999-9 �   2 � ����� ���� �;  Oral 
���� 

���� ������ �;  hudrelaterad 
���� 

��� ������ � 
���� 

 ���� ���� � 
���� 

¡�������������� 
���-40-0 

���-865-4 
��¢2119473793¢27 

�   3 � ����� ���� �;  hudrelaterad 
���� 

����� ���� �;  Oral 
���� 

���� ���£� � 
���¤ 

���� ¥���� �¦ 
���� 

�§�-Ethanediamine, N-(2-aminoethyl)-, 
¨������ ©��ª ������� 

���«�-82-3 

�   8 � ��� ¡��� � 
���� 

¬ör fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se rubrik 16 "Annan information". 
Ämnen utan klassificering kan ha arbetsplatsrelaterade hygieniska gränsvärden inom gemenskapen. 
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¸¹º»¼½½ ¾¿ Åtgärder vid första hjälpen 

ÀÁÂ ÃÅÆÇÈÉÊËÉËÌ ÍÊ åtgärder vid första hjälpen  
 

ÎÏÏÐäÑÑÒ ÒÑÓÔÕÑÔÑÖÒ×Ø

ÙÔÚ ÛÜÕÓä×Ý ÞßÑàÒÞàÒ ÏäÞÒ×Üá

 

âÑãÒÏÒàÔßÑØ 
æ×ÔÕÞ ÏçèàÝ Õök upp läkare vid ihållande besvär.  

 

éçÚÞßÑàÒÞàØ 
êÞölj med rinnande vatten och tvätta med tvål. Hudvård. Avlägsna kläder som förorenats av produkten.  

 

ëgonkontakt: 
êìßÏÒ ßÐÜÚÜÏÛÒ×à ÐÜÚ ÐíçÞ ÓÒààÜÑÕà×åle eller ögonspolvätska minst 5 minuter. Vid kvarstående besvär (intensiv sveda, smärta, 
ljuskänslighet, synpåverkan) fortsätt att spola och kontakta/uppsök  läkare eller sjukhus.  

 

æörtäring: 
êÞölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, kontakta läkare.  

 

ÀÁî ïÅ ÊÉÇðÉÌÍÆðÅ ÆñòóðôòÅË ôõ÷ ÅøøÅÇðÅÈËÍù både akuta och fördröjda 
ëGON: Irritation, konjunktivit (ögoninflammation). 

éçÚØ úàÕÏÒÖÝ ú×àÔÞÒ×ÔÒ ûÑässelutslag). 

éúüØ ýßÚÑÒÚÝ ÔÑèÏÒÐÐÒàÔßÑá 

 

ÀÁþ ÿËÌÉÊÍË4Å ÍÊ ôòÅ4Å��ÍÈ òÅ4ÉõÉËÆÇ �Å÷ÍË4�ÉËÌ ôõ÷ Æärskild behandling som eventuellt krävs 
êÜ ìçÑÞàØ SÜÕÞ×ÔÓÑÔÑÖ ÒÓ åtgärder vid första hjälpen  

 

 

A������ �� 	
�����ämpningsåtgärder 

 

5ÁÂ ��äckmedel 
Lämpliga släckmedel: 
êÞçÐÝ ÕÏäckningspulver, kolsyra, vattenspraystråle, vattendimma. 

 

ÿÊ Æäkerhetsskäl olämpliga släckningsmedel: 
éögtrycksvattenstråle 

 

5Áî �ärskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
â ãändelse av brand kan kolmonoxid (CO), koldioxid (CO2) och kväveoxider (NOx) frigöras. 

5Áþ �åd till brandbekämpningspersonal 
ÎÑÓänd gasmask som är oberoende av omgivningsluften. 
ÎÑÓänd personlig skyddsutrustning. 

 

 

A������ �� Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 

 

6ÁÂ �ÅÈÆôË�ÉÌÍ ÆÇñ44Æåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer 
ÎÑÓänd personlig skyddsutrustning.  
êörj för tillräcklig ventilation.  
éÒÏÞ×ÔÕÞ ÓÔÚ çàÕìÔÏÏÚ ì×ßÚçÞàá  
úÑÚÓÔÞ ögon- och hudkontakt.  

 

6Áî �É��öskyddsåtgärder  
�åt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.  

 

6Áþ �Åðô4ÅÈ ôõ÷ òÍðÅÈÉÍ� øör inneslutning och sanering  
TÒ Ûß×à ÐÜÚ Óätskeabsorberande material (t.ex. sand, torv, sågspån).  
KßÑàÒÐÔÑÜ×Òà ÐÒàÜ×ÔÒÏ àÒÕ ßÐ ãÒÑÚ ÜÑÏÔÖà ìçÑÞà ��á  
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"#$ %änvisning till andra avsnitt  
B&'()' *åd i avsnitt 8.  

 

+,./233 78 9:;<=>?;@ CDE F:@>?;@ 

GHI Jörsiktighetsmått för säker hantering  
UMNOPQ QRMVWQV XYN Z[NYM R\Z ögonen.  

 

]^^Xänna  hygieniska åtgärder:  
_Oätta händerna före raster och efter arbetets slut.  
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.  

 

GH` Jörhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet  
aQW börvaras i slutna originalbehållare.  
cörvara frostfritt.  
cörvara skyddat mot värmeinverkan.  
_YXdYeWV[eYe XY^^WM f g °C och + 30 °C.  
cörvaras åtskild från livsmedel och konsumtionsvaror (t.ex. kaffe, te, tobak).  

 
 

GHh ijklmnmo pqrstuvändning  
w-komponents epoxilim  

 

+,./233 x8 y=@>änsning av exponeringen/personligt skydd 

 
zHI {|us}|qqjt}t~ks}t}

 
�}äupvä}�ku nö} k�j|uk}mu�

 
��^^Ye b�e

a�

 
���å���� ����� ��������� ����� ��� ����� �������� ���������

����������� ������� �
¡���� ����

�������� ��¢��

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
®40-0  
¯DIETYLENTRIAMIN] 

 °±² ³¤´ågränsvärde µ¶·  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
®40-0  
¯DIETYLENTRIAMIN] 

¸ ¹ º»ª¦¦¤¼½´ärde µ¶·  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
®40-0  
¯DIETYLENTRIAMIN] 

¾¥¦¥¿À©¤©Á Âör huden º«© «Ã½»ªÃ¥ª«½ Á¥©»¬ ÅÆ¼¥© µ¶·  

 

 
Ç}k�mlsk� È|-Effect Concentration (PNEC):  

É��� � Êörteckningen  Ë������������
Compartment  

Ë��������
gstid  

Ìärde  ¡��ärkningar  

 ���� ��� ��� � Ívrigt  
£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
111-40-0 

µötvatten  ¹±²Î mg/L  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
-40-0 

Ï«´½´«¦¦¥©  ¹±¹²Î mg/L  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
®40-0 

´«¦¦¥©
(tillfÐlliga 
Æ¦½¨äpp) 

 ¹±Ñ¸ mg/L  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
-40-0 

µ¥¼¤¬¥©¦
(sötvatten) 

¹Ò¸
mg/kg 

  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
-40-0 

µ¥¼¤¬¥©¦
(havsvatten) 

¹Ò±¸
mg/kg 

  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
-40-0 

µÓÔ  Î mg/L  

£¤¥¦§¨¥©¦ª¤«¬¤© 
-40-0 

Õ»ª¼ ¸° ¬ÁÖÀÁ   
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âãæçèãé êë-Effect Level (DNEL):  

ìíîï ð ñörteckningen  òóóôðõí÷ðøï
Area  

ùúóøïûüðï
gsväg  

ýûíô÷þ ùññûõ÷  ùúóøÿEüû
Time  

Värde  òïîärkningar  

D�������������� 
111-40-0 

A�	����� d����� �ångvarig 
exponering - 
s�s����s
�
effekter 

11�� ��
   

D�������������� 
111-40-0 

A�	����� d����� �ånvarig 
exponering -
�l
��� ����
��� 

1�1 ��
   

D�������������� 
111-40-0 

A�	����� I���d��� �
ut/ 
korttidsexponerin
g - s�s����s
�
effekter 

9��1 ����   

D�������������� 
111-40-0 

A�	����� I���d��� �
a��
korttidsexponerin
g - lokala effekter 

��2 ����   

D�������������� 
111-40-0 

A�	����� I���d��� �ångvarig 
exponering - 
s�s����s
�
effekter 

1��� ����   

D�������������� 
111-40-0 

A�	����� I���d��� �ånvarig 
exponering -
�l
��� ����
��� 

0��� ����   

D�������������� 
111-40-0 

����änna 
befolkningen 

l��� �
a��
korttidsexponerin
g - lokala effekter 

���� ��
   

D�������������� 
111-40-0 

����änna 
befolkningen 

I���d��� �
a��
korttidsexponerin
g - s�s����s
�
effekter 

���� ����   

D�������������� 
111-40-0 

����änna 
befolkningen 

d����� �ångvarig 
exponering - 
s�s����s
�
effekter 

���� ��
   

D�������������� 
111-40-0 

����änna 
befolkningen 

I���d��� �ångvarig 
exponering - 
s�s����s
�
effekter 

��2 ����   

 

 
B��������� ��än��ä�r�n�

i !"

8#$ B���änsning av exponeringen: 

 

% & i !''()&&*  
Lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  
K+,.i "/i+ '3i4/56* %7:K;  
<5  " 65(+,,5 &"/i+ .ör anpassas till lokala förhållanden.  

 

H" &'()&&*  
=i& 4ängre konrtakt rekommendras skyddshandskar tillverkade av nitrilgummi enligt EN 374.  
!5 +,'4äppningstid > 480 min  
,"/56i"4/m+>(?5/ @CF ,,  
O, &5/ är fråga om långvarig och upprepad kontakt bör man vara uppmärksam på att ovan nämnda genomsläppningstider kan 
vara betydligt kortare Gn de som anges EN 374. Lämpligheten av skyddshandskar måste alltid kontrolleras när man använder 
&+, i 'J5>i544" 3örhå44" &5 M /N5PN ,5(" i'( +>? /56,i'( .54"'/ i !C (+,."/i.i4i/5/ ,5& J6+&Q(/56C " /i'/"/i'(" 5!5 '("J56 +'RNS

Skyddshandskar måste bytas genast när de första tecknen av förslitning och skador visar sig. Följ handsktillver("6 "' " Ri' i !"6
och sGkerhetsregler för gällande arbetsförhållanden. Vi rekommenderar att utarbeta en plan för  handvård  tillsammans med 
?" &'(/i44R56("65 +>? 4+("4" '()&&'+,.Q& '+, är lämplig för de lokala arbetsförhållandena.  

 

Ögonskydd:  
Tätslutande skyddsglasögon.  

 

K6+JJ''()&&*  
Lämplig skyddsklädsel.  
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bcefghh jk opqtuvwtquv xyz u{|tquv {}~�����~� 

��� ����������� �� ������äggande fysikaliska och kemiska egenskaper  
��������  �ätska 

�����s 
�ärglös, Transparent 

 ¡�� ¢£¤£���¤������ 
 ¡���¤öskel ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 

 
 

¨©ª«¬¤�� ¥�¦£ �£�£ ��§§¦¬�¦§�¦£  ¥��� ��§§¬®¨§�¦�

¥����£§ �¯�¨¡��� ¥�¦£ �£�£ ��§§¦¬�¦§�¦£  ¥��� ��§§¬®¨§�¦�

�§£®¨¡��� ¥�¦£ �£�£ ��§§¦¬�¦§�¦£  ¥��� ��§§¬®¨§�¦�

°����¤±£§§���®¨�¤£�¡¤ ¥�¦£ �£�£ ��§§¦¬�¦§�¦£  ¥��� ��§§¬®¨§�¦�

Å�¦�¤²³� ¥�¦£ �£�£ ��§§¦¬�¦§�¦£  ¥��� ��§§¬®¨§�¦�

´�������

µ¶

·¸·¹ ª ·¸º ¦³®»

°�¤²®�������� µ��£���������¸ «¯§²®«���¶ ¥�¦£ �£�£ ��§§¦¬�¦§�¦£  ¥��� ��§§¬®¨§�¦�

����¯�����

µBrookfield; Apparatur: RVDV II+; 23 °C 
(73.4 °F); Rot.-frekv.: 20 min-1; Spindel ¼¤: 6; 
Svällningstid: 24 h) 

·º½¾¾¾ - 25.000 mPa s 

����¯����� µ����®£����¶ ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
¿À¨§¯��«£ �¦����£¨�¤ ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
 öslighet, kvalitativ 

µ20 °C (68 °F); lösningsm: Vatten) 
Á§öslig  

°��§���¦���®¨�¤£�¡¤ ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
°®ältpunkt ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
Â¤£ndfarlighet ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
°Ãälvantändningstemperatur ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
¿À¨§¯��¯��¦¤äns ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
�ördelningskoefficient: n-oktanol/vatten ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
Ä«�¡������¦�Æ£���¦Æ�� ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
Ångdensitet ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 
ÁÀ���¤£��� �¦����£¨�¤ ¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt 

��Ç È���� �����������

¥�¦£ �£�£ ��§§¦ängliga / Inte tillämpligt

ÉÊËÌÍÎÎ ÏÐÑ ËÒÓÔÕ×ÕÒØÒ ÙÚÛ ÜØÓÝÒÕÞÕÒØÒ 

�ß��� àá�â��ã��á�  
¥�¦£ �ända vid avsedd användning.

�ß�Ç� æá��çâ ç��è����á�

°�£é�§ «�� ¤��¯®®����¤£�� §£¦¤��¦�±örhållanden.

�ß�ê à�çâá� �ör farliga reaktioner
°� £«����� ¤�£���«����

�ß�ë� ìörhållanden som ska undvikas
¥�¦£ �ända vid avsedd användning.

�ß�í� î�örenliga material  
¥�¦£ «�� £«���� £�«ändning.

�ß�ï� ì������ çönderdelningsprodukter  
¥�¦£ �ända.
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üýþÿA�� ��� ����������	� �
�������
 

11�1� ����������� �� �� ���������� �� ���������� 

!���änna uppgifter om toxikologi:  
B"#$%$&$'($ är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i 
klassificeringskriterierna för blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. 
R("()#$* *&""'änglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.  
P(+,-$(+ ,-. är allergiska mot aminer bör undvika kontakt med produkten.  
K-+,+(#/*&-$(+ .öjliga med andra aminföreningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 

H0�����������2

I++&terar huden.

 

Ö�������������2

O+,#/#+ #"")#+"&'# ö'-$,/#%-+g

 

S�� �3��� �����2

K#$ -+,#/# #""(+'&,/ 45%+(#/*&-$g

 
 

!�0� ����6���� - förtäring: 

F789:;7 <=>?=@C@DC8 
EGJ-nr. 

Värdetyp Värde LM?=@C8:@;NQäg LM?=@C8:
ngstid 

78D TCD=U 

WXYZ[\Y]Z^X_`X] 
aaa-40-0 

bWcd aeccf `hijh o^_\ kåtta 

 

!�0� ����6���� - inandning: 

F789:;7 <=>?=@C@DC8 
EGJ-nr. 

Värdetyp Värde LM?=@C8:@;NQäg LM?=@C8:
ngstid 

78D TCD=U 

 

!�0� ����6���� - kontakt med hud: 

F789:;7 <=>?=@C@DC8 
EGJ-nr. 

Värdetyp Värde LM?=@C8:@;NQäg LM?=@C8:
ngstid 

78D TCD=U 

l^XYZ[\Y]mX_`X] 
npd-57-9 

bWcd q neddd `hijh mY^`_\ r_]X] 

WXYZ[\Y]Z^X_`X] 
aaa-40-0 

bWcd aedsc `hijh mY^`_\ r_]X] 

 

t�ätande/irriterande på huden: 

F789:;7 <=>?=@C@DC8 
EGJ-nr. 

uCNv9D7D LM?=@C8:
ngstid 

78D TCD=U 

WXYZ[\Y]Z^X_`X] 
aaa-40-0 

w^ätande ac `X] r_]X] xyzw lY{Z 

 

!��|����� ögonskada/ögonirritation: 

F789:;7 <=>?=@C@DC8 
EGJ-nr. 

uCNv9D7D LM?=@C8:
ngstid 

78D TCD=U 

WXYZ[\Y]Z^X_`X] 
aaa-40-0 

w^ätande fd { r_]X] 

 

}0��|ägs-/hudsensibilisering: 

F789:;7 <=>?=@C@DC8 
EGJ-nr. 

uCNv9D7D ~CNDD�? 78D TCD=U 

l^XYZ[\Y]mX_`X] 
npd�57-9 

X�jY {Y]{X�X\X{Y^Y]mY �_^{�X]
maximerin
gstest 

�_^{�X] ���W ��XmY\X]Y sd� �zjX]
Sensitisation)

WXYZ[\Y]Z^X_`X] 
aaa�40-0 

{Y]{X�X\X{Y^Y]mY ��{ boj_\
Lymfknut 
Test 
(LLNA) 

��{ ���W ��XmY\X]Y sn� �zjX]
Sensitisation: Local Lymph 
Node Assay)
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������� ��  ¡¢£¤£¥¦§¢ ¦¨©£ª«¬¦£¨ 

®¯¯°änna uppgifter om ekologi: 
±²³´µ´¶´·¸´ är klassificerad på grundval av tillgänglig riskinformation för ingredienserna enligt definitionen i 
klassificeringskriterierna f¹r blandningar för varje riskklass eller differentiering i Bilaga I till Förordning 1272/2008/EG. 
º¸²¸»³´¼ ¼¶²²·änglig hälsoinformation/ekologisk information för de ämnen som anges i avsnitt 3 ges i det följande.  
½öm ej i avlopp, jord eller vattendrag.  

 
 

¾¿À¾À ÁÂÃÄÅÄÆÇÆ

ÈÉÊËÌÍÉ ÎÏÐÑÏÒÓÒÔÓÊ 
Õ×Ø-nr. 

Ùärdetyp Ùärde ØÔÚÛÌÓ ÉÜ
akut 

toxicitet 

ÝÞÑÏÒÓÊÌÒ
gstid 

ÉÊÔ ßÓÔÏÛ 

àáâãäåæãçèâéêâç 
ëìí-57-9 

îïðí ñ òíí êóôî õâ÷ø ùú ø ïéáé÷÷âû÷ ÷üý þÿïO �ûâèãæâçã
203 (Fish, Acute 

Toxicity Test)
àáâãäåæãçèâéêâç 

ëìí-57-9 
ÿïðí ñ ùë êóôî Oéüøçâé 4ì ø Oéüøçâé êéóçé þÿïO �ûâèãæâçã

202 (Daphnia sp. 
A�ûäã

Iêê��âæâ÷éäâ�ç
Test)

àáâãäåæãçèâéêâç 
ëìí-57-9 

Nþÿï 4ú êóôî Aæóéã 7ë ø Sãæãçé÷äáûê �éüáâ��áçûäûê
(new name: Pseudokirchnerella 

subcapitata) 

þÿïO �ûâèãæâçã
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test)
ÿïðí òòí êóôî Aæóéã 7ë ø Sãæãçé÷äáûê �éüáâ��áçûäûê

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

þÿïO �ûâèãæâçã
201 (Alga, Growth 

Inhibition Test)
Oâãäåæãçäáâéêâç 

òòò-40-0 
îïðí 4�í êóôî õâ÷ø ùú ø P�ã�âæâé áãäâ�ûæéäé ÿE �ãäø�è ïýò

(Acute Toxicity for 
Fish)

Oâãäåæãçäáâéêâç 
òòò-40-0 

ÿïðí ú46ú êóôî Oéüøçâé 4ì ø Oéüøçâé êéóçé ÿE �ãäø�è ïýë
(Acute Toxicity for 

Daphnia)
Oâãäåæãçäáâéêâç 

òòò-40-0 
Nþÿï òí6ë êóôî Aæóéã 7ë ø Sãæãçé÷äáûê �éüáâ��áçûäûê

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

ÿE �ãäø�è ïý�
(Algal Inhibition 

test)
ÿïðí òì7 êóôî Aæóéã 7ë ø Sãæãçé÷äáûê �éüáâ��áçûäûê

(new name: Pseudokirchnerella 
subcapitata) 

ÿE �ãäø�è ïý�
(Algal Inhibition 

test)

 

¾¿À¿À 1Ç��Ä�ÆÇ�� ÂÅ	 �Ç
���Æ��	ÇÆ 

ÈÉÊËÌÍÉ ÎÏÐÑÏÒÓÒÔÓÊ 
Õ×Ø-nr. 

RÓ�ÚËÔÉÔ ÝÞÑÏÒÓÊÌÒÍ�Üäg �ÓÛ�Ê�Ô�ÉÊ�ÓÔ ßÓÔÏÛ 

àáâãäåæãçèâéêâç 
ëìí-57-9 

éãá�� 7 � þÿïO �ûâèãæâçã �íò � ��ãéèå
Biodegradability: CO2 Evolution 
Test) 

Oâãäåæãçäáâéêâç 
òòò-40-0 

æätt biologiskt nedbrytbar éãá�� ì7 � þÿïO �ûâèãæâçã �íò O ��ãéèå
Biodegradability: Closed Bottle 
Test) 

ò6ë-Ethanediamine, N-(2-
éêâç�ãäøåæa-6 ü�æåêãá ,âäø

�oâáéçã 
ëìíú�-ìë-�

éãá�� ë - ð� ÿE�ãäø�è ïý4-ÿ �Oãäãáêâçéäâ�ç
�� äøã ��ãéèå�
�â�èãóáéèé�âæâäåïæ�÷ãè ��ääæã
àã÷äa

 
¾¿À�À �ÄÂÅ��°�¯Ç�Ä����ö�°å� / ¾¿À�À  ö�¯Ä�	ÇÆÇ� Ä rÂ�


ÈÉÊËÌÍÉ ÎÏÐÑÏÒÓÒÔÓÊ 
Õ×Ø-nr. 

LÏÍ!Ï" BÌÏÎÏÒ#ÓÒÔÊÉÔÌÏÒ�
faktor (BCF) 

ÝÞÑÏÒÓÊÌÒÍ
stid

ÉÊÔ TÓÐÑÓÊÉÔÚÊ ßÓÔÏÛ

àáâãäåæãçèâéêâç 
ëìí-57-9 

-0,49 

Oâãäåæãçäáâéêâç 
òòò-40-0 

-2,13 

 
¾¿À$À  Ç��¯ÆÆ % 1�Á- och vPvB-bedömningen 

ÈÉÊËÌÍÉ ÎÏÐÑÏÒÓÒÔÓÊ 
Õ×Ø-nr. 

&BT'Ü&ÜB 
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D:;<=>;?<@:CF:? 
GGG-40-0 

UHHJ=>>;@ :?<; K@:<;@:;@?C Jör persistenta, bioackumulerande och toxiska (PBT), mycket 
persistenta och mycket bioackumulerande(vPvB) 

MQVWV Andra skadliga effekter 

XYZ[ \[][ ]^__Zängliga. 

 

`bcdeff ghi `jklmmnplqstuvqw 

xyzxz {|}~������~��������������  

���[__��[Y]��^YZ [� ���\��]�Y� 
���[__��[Y]��[ �Y_^Z] _��[_[ _[Z[� ��� �örordningar. 

���[__��[Y]��^YZ [� �� ��YZ���\ �örpackning: 
�Y\[�] ��_] ]ömda eller rena emballage/förpackningar kan återvinnas.  

���[__���\ 
�� �� �� ���]�� [� �^Y\� �\�_ ��� ]ätningsmedel som innehåller organiska lösningsmedel och andra farliga ämnen  
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«¬®¯°° ±²³ °´µ¶·¸¹´º»¶¼¹´½µº»¹¶ 

 
¾¿À¾À ÁÂÃÄÅÆÆÇÈ

 
ÉÊË ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ËÌÊ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÉÊ× ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌØÊÙ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌÉÚÉ ÛÛÛÜ

 
¾¿ÀÝÀ ÞßßàáàÇââ ãÈäÄæçèÈãéÇÄêÆÄàÄë

 
ÉÊË ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ËÌÊ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÉÊ× ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌØÊÙ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌÉÚÉ ÉìÒíÐÒÕÍ ÑÏÎîïíÐÏÖ ïÒðîÒÖñ ÍòÕòÓò óØÏÑôíõÐíÍ õÕï÷øÏÑù

 
¾¿ÀúÀ ÁäÈèûâäææ ßüÈ ãÈäÄæçèÈã

 
ÉÊË ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ËÌÊ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÉÊ× ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌØÊÙ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌÉÚÉ ý

 
¾¿À¿À ÁüÈçäáûÄàÄëæëÈÅçç

 
ÉÊË ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ËÌÊ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÉÊ× ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌØÊÙ ÌÍÎÏÐ ÑÒÓÔÎÕÖÓ

ÌÉÚÉ ÌÌÌ

 
 
¾¿ÀþÀ ÿàâMüßäÈèÈ

 
ÉÊË E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ËÌÊ E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ÉÊ× E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ÌØÊÙ E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ÌÉÚÉ E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

 
¾¿À1À SêÈæûàârä ßüÈæàûãàë�ÇãæåãëêÈrÇÈ

 
ÉÊË E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ËÌÊ E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ÉÊ× E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ÌØÊÙ E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

ÌÉÚÉ ÌÍÎÏÐ IíÑïÒÎÐ ÎÕÖÓ ÏÍïÒÎÐ ÉÊË�ËÌÊ�ÉÊ×ò ÚÑíÍÓõÕÑÐ ÏÍïÒÎÐ îÍÖÏÑíìÓÍÒÐÐ �ò�òÜò�ò� Ò

ÉÊË�ËÌÊ�ÉÊ×ò

 
¾¿À�À BÅâûãÈäÄæçèÈã ÇÄâàëã éàâäëä �� ãàââ ÿ��	Þ
 �ú��� èá� �BÃûèrÇÄ

 
E� ÐÒïïäøõmíÑÐò

 

 

«¬®¯°° ±A³ �ällande föreskrifter 

 
¾þÀ¾À ÁüÈÇæûÈàßãÇÈ�âäëæãàßãÄàÄë èÆ êÆÄÇã ÇââÇÈ éâäÄrÄàÄëÇÄ ÄêÈ rÇã ëêââÇÈ æêûÇÈ�Çãk �êâæä èá� ÆàâMü

V��-ÒÍÍÏi�ll

(C�)

0�00 �
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defghjj opq dssts usvwxytzuws 

{3U;W965=8 |ärkning anges under avsnitt 2. Fullständig ordalydelse av alla förkortningar som angetts med koder i 
säkerhetsdatabladet: 

OFFN Brandfarligt fast ämne. 
O}GF Skadligt vid förtäring. 
O}LF Skadligt vid hudkontakt. 
O}L~ Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. 
O}LJ Irriterar huden. 
O}L� Kan orsaka allergisk hudreaktion. 
O}LN Orsakar allvarliga ögonskador. 
O}L� Orsakar allvarlig ögonirritation. 

 

Övrig information:  
�2=R>�5<853=7 86öder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter 
med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."  

 
�ärkningsuppgifter (DPD): 

 
�> � �33>terande
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�}� �33>65373 öRU=5=c

�~} �7= R5 7<<53R> �>; bW;9U=6796c

 
 

D�T37853K

DF @ö3�7378 U�69U|<>R6 Tö3 473=c

DF~�FJ �=;�>9 9U=6796 |5; bW;5= U�b öRU=5=c

DF� �>; 9U=6796 |5; öRU=5=� 8QU<7 R5=786 |5; |:�956 �7665= U�b 9U=67967 <P9735c

D}� 2=�P=; <P|Q<>R7 89:;;8b7=;8973c

D~� �>; Tö36P3>=R 9U=67967 R5=786 <P9735 U�b �>87 ;5==7 Tö3Q7�9=>=R 5<<53 56>95665=c

 
 

�==5b�<<53K

�>56:<5=63>7|>=

 
�,%, +n$+ ändringar i detta säkerhetsdatablad är markerade med vertikala linjer i vänstra marginalen. Motsvarande text 
visas i annan färg på skuggat område.  

 

  
 
 


