
SÄKERHETSDATABLAD
Enligt 453/2010 och 1272/2008

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Datum för sammanställning 2009-06-02
Datum för omarbetning 2010-10-28

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH
BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn Permodent vätska
Leverantörens produktnummer REP-400
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds
från
Identifierade användningar Dentalprodukter - Tandtekniska material
Användningar som avrådes från
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag Forshaga Dentaldepå AB

Box 25
66721  FORSHAGA

Kontaktperson Anders Jodlovsky
Telefon 054-87 53 12
Mobiltel 073-320 20 78
E-post anders.jodlovsky@forshagadental.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
I nödläge kontakta giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen icke-akut: Tel 08-33 12 31

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008

Brandfarliga vätskor (Kategori 2)
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3 resp)
Irriterande (Kategori 2)
Irriterar ögonen (Kategori 2)
Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)

Klassificering enligt 1999/45/EG
Mycket brandfarligt.  Irriterar andningsorganen och huden.  Kan ge allergi vid hudkontakt. 

2.2 Märkningsuppgifter
Faropiktogram

Signalord Varning
Faroangivelser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H315 Irriterar huden
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
Skyddsangivelser
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2.2 Märkningsuppgifter(1999/45/EG)
Se Avsnitt 16.

2.3 Andra faror

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

Denna produkt består av en blandning av flera olika ämnen.
3.2 Blandningar

Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i absolut ren form. Farorna minskas eller
elimineras när de blandas eller späds ut, se Avsnitt 16d.

Beståndsdel Klassificering Koncentration

METYLMETAKRYLAT
  CAS nr 80-62-6
  EG nr 201-297-1
  Index nr 607-035-00-6

Flam Liq 2, Not Acute Tox, Skin Irrit 2.3, Eye Irrit 2, Skin Sens 1, 
STOT SE 3resp; H225, H315, H319, H317, H335
F Xi; R11 R37/38 R43 

90 - 100%

ETYLENGLYKOLDIMETAKRYLAT
  CAS nr 97-90-5
  EG nr 202-617-2
  Index nr 607-114-00-5

Combust Sol, Skin Sens 1, STOT SE 3resp; H317, H335
Xi; R37 R43 

3 - 6,99%

N,N-BIS(2-HYDROXIETYL)-p-TOLUIDIN
  CAS nr 3077-12-1
  EG nr 221-359-1

Aquatic Chronic 3, STOT SE 3resp, Eye Dam 1, Skin Irrit 2, Acute 
Tox 4oral, No phys haz; H412, H335, H318, H315, H302
Xn; R22 R37/38 R41 R52/53 

0,1 - 0,49%

Summa av alla max-koncentrationer 100%
Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna
med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av
blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Generellt

Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten; Kvarstår
symptom uppsök läkare.
Försök aldrig ge medvetslös person vätska eller annat via munnen.
Vid minsta tvekan eller om symtom kvarstår, sök läkare.
Lämna aldrig en skadad person ensam. Läget kan snabbt förvärras, ibland flera timmar efter förgiftningen.
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft samt skölj näsa, mun och svalg med vatten; Kontakta
läkare.
Lägg personen i framstupa sidoläge, om han är medvetslös eller omtöcknad.
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Vid inandning
Låt den skadade vila på varm plats med frisk luft eller syrgas, och för snarast till sjukhus.
Kontakta läkare (giftinformationscentralen nödtel 112) även om det inte märks några symtom.
Kontakta läkare även utan omedelbara symtom. Förebyggande behandling mot allergisk chock kan
behöva påbörjas omedelbart.

Vid kontakt med ögonen
Tag bort fasta partiklar.
Spola ögat flera minuter. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist för råd om fortsatt
behandling. Ange märkning enligt avsnitt 2 i detta säkerhetsdatablad.
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Vid hudkontakt
Normal tvättning av huden anses som tillräckligt; Om symtom ändå uppkommer, kontakta läkare.
Tag av förorenade kläder.

Vid förtäring
Ingen speciell åtgärd anses behövas; För säkerhets skull, framkalla kräkning och kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda
Uppgifter om symptom ej entydiga eller saknas för denna produkt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.0 Allmänna åtgärder vid brand eller hotande brand
Larma räddningstjänsten tel 112. Rädda först personer i fara. För undan gastuber, brandfarliga varor och
oxiderande ämnen.

5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Alla vanliga släckmedel kan användas.
Olämpliga släckmedel
Bland vanliga släckmedel finns inga som är direkt olämpliga.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Farliga förbränningsgaser
Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid).
Brinner under utveckling av rök innehållande hälsoskadliga gaser (kolmonoxid och koldioxid) samt, vid
ofullständig förbränning, aldehyder och andra giftiga, hälsofarliga, irriterande eller miljöfarliga ämnen.
Vid brand kan hälsoskadliga eller i övrigt skadliga ämnen spridas.
Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.
Särskilda risker vid brandsläckning
Avger brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.
Observera att släckvattnet kan innehålla giftiga eller i övrigt skadliga ämnen.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Släckning ska ske på stort avstånd på grund av utveckling av stark värme.
Vid brand använd friskluftsmask.
Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen.

5.4 Annan information
Produktens brandegenskaper
Lättantändlig.
Speciella risker vid brand

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Gasmask med filter typ A (brun) skyddande mot organiska gaser och ångor med kokpunkt > 65 C eller
dammfilter IIb (P2) kan behövas vid sanering.
Använd kemskyddsdräkt vid sanering av större utsläpp.
Dammfilter IIb (P2) kan behövas vid sanering.
Stäng av utrustning med öppen låga, glöd eller annan hetta.
Bryt strömtillförsel med huvudbrytare men ej med brytare i rummet där spill skett.
Observera risken för antändning och explosion.
Utrym området och ventilera bort ångorna.
Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon.
Observera risken för gnistbildning på grund av statisk elektricitet. Tag ej av kläder i det rum där spill skett.
Låt inte produkten rinna ner i avloppet; Om så ändå sker kontakta omedelbart avloppsreningsverket.
Vid utsläpp i skyddat vatten, kontakta omedelbart räddningstjänsten, tel 112.
Vid utsläpp > 10 kg i flod eller insjö kontakta räddningstjänsten, tel 112.
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Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft.
Förhindra utsläpp i avlopp.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Undvik utsläpp till mark, vatten eller luft.
Förhindra utsläpp i avlopp.
Valla in utsläpp så att det inte rinner ner i dagvattenbrunnar eller i marken.
Kontakta alltid räddningstjänsten vid oavsiktliga utsläpp av denna produkt. Visa detta säkerhetsdatablad.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Utrym området och ventilera bort ångorna. Observera risken för explosion.
Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex Vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för
avfallshantering.
Sanering av upprepade eller större spill av denna produkt bör göras av professionell sanerare.
Spola rent med stor mängd (50-100 volymer) med vatten; Torka därefter upp.
Uppsamlas försiktigt och transporteras sedan till avfallshanteringsanläggning.
Försök inte sanera själv om du inte har speciell utbildning för sanering av denna produkt.
Resterna efter sanering lämnas som farligt avfall. Kontakta kommunens renhållningsverk för närmare
information. Visa detta säkerhetsdatablad.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
För val av skyddshandskar se avsnitt 8.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
7.1.1.a Rekommendationer om hur man säkerställer en säker hantering av ämnet eller blandningen

Arbete med farliga kemikalier bör utföras i dragskåp eller i övrigt i lämpliga väl ventilerade utrymmen.
Förvaras oåtkomligt för barn och husdjur.
Inandas ej ångorna och undvik kontakt med hud, ögon och kläder.
Beakta även information om begränsning av exponeringen/personligt skydd samt avfallshantering
(Säkerhetsdatablad avsnitt 8 och 13).

7.1.2 Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen
Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Undvik kontakt med människor och djur
och släpp inte ut produkten i känslig miljö.
Håll denna produkt avskiljd från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur.
Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras.
Arbeta så att spill förebyggs. Om spill ändå skulle uppstå, åtgärda det omedelbart enligt anvisningarna i
Avsnitt 6 i detta säkerhetsdatablad.
Öppen eld, heta föremål, gnistbildning eller andra antändningskällor får inte förekomma i lokal där denna
produkt hanteras. Förebygg statisk elektricitet genom halvledande golv och skosulor och en luftfuktighet
över 50%.
Undvik dammbildande hantering.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
7.2.b3 Hur man begränsar effekterna av temperatur

Lagras ej över normal rumstemperatur.
7.2.d1 Ventilationskrav

Hanteras i dragskåp eller utrymme med motsvarande säkerhet.
Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.

7.2.d2 Särskild utformning av lagerlokaler eller lagringskärl
Förvaras i väl ventilerat utrymme, ej över ögonhöjd.
Utrymningsplan ska finnas och utrymningsvägarna får ej vara blockerade.
Nöddusch och ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen.
Förvaras ej i närheten av syrgas eller annan oxiderande gas.
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7.2.d4 Kompatibla förpackningar
Förvaras endast i originalförpackningen.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
8.1.1 Nationella gränsvärden, Sverige

METYLMETAKRYLAT
Nivågränsvärde 50 ppm 200 mg/m3 Korttidsgränsvärde 150 ppm 600 mg/m3 

Övriga ingredienser (se Avsnitt 3) saknar hygieniska gränsvärden.
8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder
För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till både de fysikaliska farorna och hälsofarorna (se
Avsnitt 2, 10 och 11) med denna produkt enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell
arbetsmiljölagstiftning.

8.2.2 Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning
8.2.2.a Ögonskydd/ansiktsskydd.
Använd aldrig kontaktlinser vid arbete med detta ämne.
8.2.2.b1 Handskydd.
Använd skyddshandskar märkta med "Chemical resistant" piktogram och med minst följande
bokstavskoder: L  

Skyddshandskar ska endast undantagsvis användas under längre tid än en timme. För underhållsarbete
eller arbete längre tid än 30 minuter, välj skyddshandskar av hög kvalitet (Class 4-6). För arbete som
pågår upp till 30 minuter kan användas skyddshandskar Class 2, och upp till 10 minuter Class 1.
Handskarna ska täcka så stor del av underarmarna som behövs för arbetet.
Välj mekanisk slitstyrka med hänsyn till arbetsuppgiftens art enligt märkning med vidstående piktogram
med fyra siffror som visar motstånd mot nötning, skäreffekter, rivning och punktering där 1 är sämst och 4
eller 5 är bäst  

8.2.2.b2 Annat hudskydd.
Skydda all bar hud som kan tänkas komma i kontakt med produkten.
8.2.2.c Andningsskydd.
Dammfilter IIb (P2) kan behövas.

8.2.3 Begränsning av miljöexponeringen
För begränsning av miljöexposition, se Avsnitt 12.

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
a) Utseende Aggregationstillstånd: Vätska eller vätskeblandning

Färg: ljus
b) Lukt Karakteristiskt 
d) pH-värde Ej tillämpligt
e) Smältpunkt/fryspunkt -48 °C
f) Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall
103 °C vid atmosfärtryck (101325 Pa)

g) Flampunkt 10 °C
j) Övre/undre brännbarhetsgräns eller

explosionsgräns
Nedre explosionsgräns 2%
Övre explosionsgräns 12%

m) Relativ densitet 0,95 kg/L
n) Löslighet Löslighet i vatten Svårlöslig (0.1-0,5%)
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r) Viskositet 0,6 mPaS
s) Explosiva egenskaper Se avsnitt 2 och 10

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabilitet
Ämnet är stabilt.

Förhållanden som ska undvikas
Reagerar häftigt med oxidationsmedel

Material som skall undvikas
Kan skada packningar, lackade eller målade ytor, naturgummi, vissa syntetiska material och fettbehandlade
ytor

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

Allmän eller ospecifik toxicitet
Den huvudsakliga risken med denna produkt är dess brandfarlighet.
Observera att produkten är hälsoskadlig.
Observera att produkten är eller innehåller allergent ämne.

Toxikokinetik, metabolism och distribution
Akuta effekter

Ej klassat som akut-giftigt ämne.
Hälsoskadlighet

Produkten är hälsoskadlig.
Toxicitet vid upprepad dosering

Ämnet är skadligt vid långvarig exposition.
Allergiframkallande egenskaper

Produkten innehåller inga allergiframkallande ämnen men kan förstärka effekten av naturliga allergener.
Eksem (atopiskt eller okänd typ) kan förekomma.
Allergent ämne.

Frätande och irriterande effekter
Ämnet är kraftigt irriterande på hud, ögon och slemhinnor.

Övrig toxikologisk information.
Synergism och antagonism

Förstärker allergirisken hos andra ämnen.
Påverkan på omdömet och andra psykiska effekter

Påverkan på omdömet eller andra psykiska effekter kan ej uteslutas i höga doser.
Påverkan på människans mikroflora

Inverkan på människans mikroflora kan ej påvisas eller är obetydlig.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet
Allmän information

I de kvantiteter som denna produkt används kan man bortse från påverkan på miljön. Observera dock att
närmiljön kan påverkas och att alla utsläpp i naturen kan påverka ekosystemen.
Undvik allt utsläpp i luften.
Produkten är eller innehåller ämne som klassats som hälsoskadligt. Skadlig inverkan på djur, växter och
mikroorganismer i närmiljön kan inte uteslutas.
Produkten är eller innehåller ämne som klassats som irriterande. Skadlig inverkan på djur, växter och
mikroorganismer i närmiljön kan inte uteslutas.
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Global påverkan på atmosfären
Råmaterialens ursprung är inte känd men kan delvis komma från fossila material. Produkten i den form
den tillhandahålls är inte skadlig för atmosfären. Tillskottet av koldioxid vid förbränningen är försumbar.
Stora utsläpp i atmosfären kan, tillsammans med starkt solljus, bilda marknära ozon, ledande till skador på
växtlighet samt luftrörsbesvär hos människor och djur.

Rörlighet
Allmän information om rörlighet i naturen

Uppgift om rörlighet i naturen saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är miljöskadlig
av denna anledning.

Persistens och nedbrytbarhet
Uppgift om persistens och nedbrytbarhet saknas men det finns ingen anledning att anta att produkten är
svårnedbrytbar.

Bioackumuleringsförmåga
Uppgift om bioackumulering saknas men det finns ingen anledning att befara detta.

Andra skadliga effekter
Påverkan på närmiljön

Denna produkt bryts snabbt ner men stora utsläpp under kort tid kan skada närmiljön.

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

Avfallshantering för produkten
Allmänna anvisningar för avfallshantering

Produkten är brandfarlig och avfallet ska därför, om det ej behandlats så att denna risk elimineras,
betraktas som farligt gods.
Beakta även lokala regler för avfallshantering.
Produkten är giftig eller hälsoskadlig och avfallet ska därför, om det ej behandlats så att denna risk
elimineras, betraktas som farligt gods.
Se även Avfallsförordningen SFS 2001:1063.

Återvinning av produkten
Denna produkt återvinns normalt inte.

Transport av avfallet
Avfallsklassificering enligt ADR-S Bilaga S (Uppdaterat: SRVFS 2005:8)

Klass J(1) - Ämnen klassade hälsoskadliga eller irriterande.

Avfallshantering för förpackningsmaterialet
Information om förpackningsmaterialet

Förpackning: Flaska
Transportemballage: Kartong

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer
1247

14.2 Officiell transportbenämning
METYLMETAKRYLAT, MONOMER, STABILISERAD

14.3 Faroklass för transport
Klass

3: Brandfarliga vätskor
Klassificeringskod

F1: 
Etiketter
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Annan relevant information
IATA klass 3, max 60 L

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
Ej tillämpligt.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

16a. Upplysningar om vilka förändringar som har gjorts av den föregående versionen
Revisioner av detta dokument

Tidigare versioner
2009-06-02  Produktens sammansättning ändrades

16b. Förklaring till förkortningarna i säkerhetsdatabladet
Fulltext för koder för faroklass och kategori nämnda i Avsnitt 3

Flam Liq 2 Brandfarliga vätskor (Kategori 2)
Not Acute Tox Ingen akut toxicitet
Skin Irrit 2.3 Irriterande (Kategori 2.3)
Eye Irrit 2 Irriterar ögonen (Kategori 2)
Skin Sens 1 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1)
STOT SE 3resp Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3 resp)
Combust Sol Brännbart fast ämne ej klassat som brandfarligt
Aquatic Chronic 3 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande org (Kategori Cron 3)
Eye Dam 1 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1)
Skin Irrit 2 Irriterande (Kategori 2)
Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral)
No phys haz Ej åsatt fysikalisk fara

Utförlig definition av farorna nämnda i Avsnitt 2
Flam Liq 2
Flampunkt < 23 ºC och initial kokpunkt > 35 ºC; Brandfarlig vätska kategori 2
STOT SE 3resp
Övergående effekter på målorganen utan allvarliga organeffekter observerats i andningsorganen, baserat
på 
   a) Irritation av luftvägarna som försämrar funktionen och ger symtom som hosta, smärta,
kvävningsanfall och andningssvårigheter. Denna bedömning ska i huvudsak grunda sig på humandata. 
   b) Subjektiva observationer på människor kan stödjas av objektiva mätningar av irritation i luftvägarna 
   c) De symtom som observerats hos människor ska också vara typiska för de symtom som skulle ha
framkallats hos en exponerad population snarare än en isolerad överkänslighetsreaktion enbart hos
individer med överkänsliga luftvägar. 
   d) inhalationstoxicitetsstudier med enkeldos eller upprepade doser
Skin Irrit 2
En eller flera kriterier 1-3 för hudirritation föreligger
Eye Irrit 2
Om ett ämne nar det appliceras i ögat på ett djur framkallar 
- följande positiva reaktioner hos minst 2 av 3 testade djur: 
 - hornhinnegrumling >= 1 och/eller 
 - irit >= 1, och/eller 
 - konjunktival rodnad >= 2 och/eller 
 - konjunktivalt odem (kemos) >= 2 
 - beräknade som medelvärden efter en bedömning 
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vid 24, 48 och 72 timmar efter det att testmaterialet applicerats, och som helt går tillbaka inom en
observationsperiod på 21 dagar
Skin Sens 1
Ämnen ska klassificeras som sensibiliserande vid hudkontakt (kategori 1) om
i) det finns humandata som visar att ämnet kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt hos ett betydande
antal individer, eller
ii) om det finns positiva resultat från ett lämpligt djurtest
Koncentrationsgränsen 0,1% för elicitering används för de särskilda märkningskraven i 1272/2008
annexIIsect2.8 som är avsedda att skydda individer som redan sensibiliserats

16c. Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor
Datakällor

Primärdata för beräkningen av farorna har i första hand hämtats från den officiella europeiska
klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I , uppdaterad till 2012-01-11.
Där sådana uppgifter saknas har i andra hand använts den dokumentation som ligger till grund för den
officiella klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje
hand har använts information från ansedda internationella kemikalieföretag, och i fjärde från övrig
tillgänglig information, t ex från andra leverantörers säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer,
varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats,
så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i
1907/2006 och 1272/2008 har följts.

16d. Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 article9 som användes för
klassificeringen

Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en
expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att
fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI.

16e. Förteckning över relevanta R-fraser, faroangivelser, skyddsfraser och skyddsangivelser
Fulltext för riskfraser nämnda i Avsnitt 3
R11 Mycket brandfarligt
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
R37 Irriterar andningsorganen
R22 Farligt vid förtäring
R41 Risk för allvarliga ögonskador
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer;  kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Fulltext för faroangivelser enligt GHS/CLP nämnda i Avsnitt 3
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga
H315 Irriterar huden
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer
H318 Orsakar allvarliga ögonskador
H302 Skadligt vid förtäring

16f. Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön
Rekommenderade eller obligatoriska krav på utbildning
Denna produkt får endast användas yrkesmässigt.
Varning för felaktig användning
Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig användning Tillverkaren, distributören eller leverantören
ansvarar ej för skador till följd av annan användning än den som anges i bruksanvisningen.

Övrig relevant information
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Märkningsuppgifter enligt 1999/45/EG
Farosymbol

Mycket
brandfarligt

Irriterande

R-fraser
R11 Mycket brandfarligt
R37/38 Irriterar andningsorganen och huden
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt
S-fraser
S7 Förpackningen förvaras väl tillsluten
S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen
S26 Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten och kontakta läkare
S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet
S39 Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd
S43 Vid brandsläckning använd Släckes med pulver, koldioxid eller skum
S46 Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten
S51 Sörj för god ventilation
S64 Vid förtärning, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande)
Bruksanvisning

Bruksanvisning distribueras tillsammans med produkten
Förpackningsuppgifter

Förpackning: Flaska
Transportemballage: Kartong

Produktfakta som inte nämns på annat ställe i detta dokument
Denna produkt säljs under följande produktnummer: REP-400.
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