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AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

450 Aquilim 315 Dispersionskleber

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar
Lim, tätningsmedel

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör
Renia Gesellschaft mbH
Ostmerheimer Straße 516
51109 Köln
Deutschland

Telefon: +492216307990
E-post: info@renia.com
Webbplats: www.renia.com

Informationsansvarig avd.
E-post (kompetent person) labor@renia.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för nödsituationer Grimme: +49-221-630799-17
Detta nummer betjänas bara under kontorstid.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

* Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Blandningen är klassificerad som inte farlig enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP].

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram
inte tillämplig

*
* Signalord

inte tillämplig
* Faroangivelser

inte tillämplig
* Skyddsangivelser

inte tillämplig
* Farokomponenter för märkning

inte tillämplig
* Kompletterande kännetecken för faror

inte tillämplig
2.3 Andra faror

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

* Beskrivning
* aqueous polychloroprene dispersion

*
Farliga komponenter

inte tillämplig
* Anmärkingar
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Ordalydelse av H- och EUH-meningar: se under avsnit 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

* Allmän information
Ta den skadade personen ur riskområdet och lägg ner.

* Vid inanding
Sörj för frisk luft. Vid andningssvårigheter eller andningsstillestånd skall konstgjord andning ges. Läkarvård nödvändig. Vid
inandning av nedbrytningsprodukter ska påverkad person flyttas till frisk luft och hållas stilla.

* Vid hudkontakt
Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten
och tvål.

* Efter ögonkontakt
Vid kontakt med ögonen skölj omedelbart med rikligt med rinnande vatten i 10 till 15 minuter med ögonlocken öppna och
kontakta ögonläkare.

* Efter förtäring
Skölj munnen omedelbart efteråt och drick rikligt med vatten. Framkalla INTE kräkning. Vid allergiska reaktioner, speciellt i
andningsområdet, tillkallas läkare omedelbart.

* Självskydd av försthjälparen
Förstahjälpare: Sörj för eget skydd!

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

* Symptom
Inga kända symtom hittills.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Symptomatisk behandling. Förflytta den drabbade personen i en liggande ställning, vid andtäppa i en halvsittande ställning.
Konstgjord andning vid behov.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

* Lämpliga släckmedel
Koldioxid (CO2), alkoholbeständigt skum, Släckningspulver, ABC-pulver, sprutdimma, (vatten), Torr sand.

* Olämpliga släckmedel
Full vattenstråle. Stark vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Andas inte in gaser från explosioner eller bränder.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Vid brand: Använd inbyggd andningsapparat.

5.4 Ytterligare information
Använd vattenstråle för att skydda personal och kyla ned hotade behållare. Avlägsna produkten från brandområdet. Samla
kontaminerat släckvatten separat. Låt det inte rinna i avlopp eller vattendrag. Själva produkten är inte brännbar.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Undvik kontakt med ögon och hud. Använd personlig skyddsutrustning.

6.2 Miljöskyddsåtgärdar
Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Täck över avlopp.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Tas upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrebindare, universalbindare). Upptaget material behandlas enligt
avsnittet om bortskaffning av avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
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Säker hantering: se avsnitt 7
Personligt skydd: se avsnitt 8
Bortskaffande: se avsnitt 13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

* Råd om säker hantering
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

* Råd om allmän arbetshygien
Ät, drick, rök och snusa inte under användningen. Upprätta en plan för hudskydd och följ den. Före raster och efter arbetet
skall ansiktet och händerna tvättas och ta en dusch vid behov.

* Övrig information
Särskilda brandskyddsåtgärder är inte nödvändiga.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

* Krav för lagerlokaler och behållare
Förpachningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats. Förvaras i väl ventilerade och torra lokaler vid temperaturer
mellan 10 °C och 30 °C. obrukbar efter frysning.

* Råd om samförvaring
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

* Ytterligare information om lagringsförhållanden
Golven borde vara ogenomträngliga, vätskeresistenta och lätta att rengöra. Förvara små paket i en lämplig och robust låda.

7.3 Specifik slutanvändning
Lim, tätningsmedel, Rulla eller pensla limmer och andra överdrag (beskiktningar).

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar
* Yrkeshygieniska gränsvärden

Inga data tillgängliga
* Biologiska gränsvärden

Inga data tillgängliga
8.2 Begränsning av exponeringen

Inga särskilda åtgärder behövs
* Personligt skydd

* Andingsskydd
Om teknisk utsugning eller ventilation inte går att använda eller inte räcker till, måste andningsskydd användas.
Kombinationsfiltreringsapparat (DIN EN 14387). Följande filtertyper skall tillämpas vid avgasrengöring:

* Handskydd

*

Lämpligt material: NBR (Nitrilgummi)
Handskmaterialets tjocklek: >= 0,4 mm
Genombrottstid (maximal användningstid): >= 480 min
För särskilda användningsområden är det tillrådligt att kontrollera de ovannämnda skyddshandskarnas
kemikaliebeständighet i samråd med leverantören.

* Ögon-/ansiktsskydd
Vid stänk skall tätt slutande skyddsglasögon bäras.

* Kroppsskydd
Vid hantering av kemiska ämnen måste CE-märkt skyddsklädsel med fyrsiffrigt kontrollnummer användas.

* Begränsning av miljöexponeringen
Släpp inte ut i jorden/undergrunden. Släpp inte ut i ytvatten eller avlopp. Vid gasutsläpp eller gas som tränger in i
vattendrag, jord eller avlopp ska ansvarig myndighet kontaktas.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
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Utseende

Aggregationstillstånd vätska
Färg vitaktig

Säkerhetsegenskaper

Lukt karaktäristisk

* Lukttröskel ej fastställd
pH-värde 6 - 9
Smältpunkt/fryspunkt 4 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall 100 °C
Flampunkt > 500 °C
Avdunstningshastighet vid 20°C ej fastställd
Brinntid (s) inte tillämplig
Nedre explosionsgräns vid 20°C inte tillämplig
Övre explosionsgräns vid 20°C inte tillämplig
Ångtryck vid 20°C 23 mbar
Densitet vid 20°C 1 kg/l
Löslighet i vatten (g/L) vid 20°C ej fastställd
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten se avsnitt 12
Antändningstemperatur i °C inte tillämplig
Sönderfallstemperatur ej fastställd

* Viskositet 1.600 mPas
Explosiva egenskaper utan betydelse
Oxiderande egenskaper utan betydelse

9.2 Annan information

inte tillämplig

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet
Ingen farlig reaktion vid hantering och lagring enligt föreskrifterna.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil vid lagring i normala omgivningstemperaturer.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Inga kända farliga reaktioner.

10.4 Förhållanden som skall undvikas
Frost

10.5 Oförenliga material
Syra, koncentrerad, Alkali (lut), koncentrerad, Lösningsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Bryts inte ned vid användning för avsedda ändamål.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
* Akut toxicitet

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
* Frätande/irriterande på huden

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.



Säkerhetsdatablad
i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
i överensstämmelse med Förordning (EU) 2015/830

450 Aquilim 315 Dispersionskleber
Version 1.5 Revideringsdatum 2021-jan-26 Tryckdatum 2021-jan-26

Sidan 5/6 SE (sv_SE)

* Allvarlig ögonskada/ögonirritation
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* Luftvägs-/hudsensibilisering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* CMR-effekter (carcinogenicitet, mutagenicitet och reproduktionstoxicitet)
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

* Praktiska erfarenheter/humandata
Inandning av delar av lösningsmedel över MAK-värdet kan vara hälsofarligt och t ex irritera slemhinnorna, andningsorganen
samt ge skador på lever, njurar och centrala nervsystemet. Indikationer för detta är: Huvudvärk, Yrsel, trötthet,
muskelsvaghet, Dåsighet, i svåra fall: medvetslöshet. Lösningsmedel kan förorsaka några av de ovannämnda effekterna
genom hudresorption. Längre eller upprepad kontakt med produkten leder till uttorkning av huden och förorsakar icke-
allergisk kontaktdermatit och/eller upptagning genom huden. Stänk kan orsaka ögonirritation och reversibla skador.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
Ingen information tillgänglig.

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Ingen information tillgänglig.

12.4 Rörlighet i jord
Ingen information tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ämnena i blandningen uppfyller inte de PBT/vPvB-kriterier som ställts i REACH, bilaga XIII.

12.6 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

* Avfallshanteringen av produkten/förpackningen
Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.Avfallshantering enligt direktiv 2008/98/EG, som
täcker avfall och farligt avfall.

* Avfallskoder/avfallsbeteckningar enligt EWC/AVV
080416 - Annat vattenhaltigt flytande avfall innehållande lim eller fogmassa än det som anges i 08 04 15

* Andra rekommendationer för bortskaffning
Icke förorenade förpackningar kan återanvändas. Förpackningar som inte tömts ordentligt ska hanteras som specialavfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer
inte tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

* Vägtransport (ADR/RID)
Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

* Sjötransport (IMDG)
Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.
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* Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
Inget farligt gods enligt dessa transportföreskrifter.

14.3 Faroklass för transport
inte tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp
inte tillämplig

14.5 Miljöfaror
Vägtransport (ADR/RID) inte tillämplig
Sjötransport (IMDG) inte tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder
Skall alltid transporteras i slutna, upprätt stående och säkra behållare. Se till att personer, som transporterar denna produkt,
vet vad de ska göra vid en olycka eller i fall av läckage. Råd om säker hantering: se delar 6 - 8

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden
Transporteras inte i bulk enligt IBC-kod.

14.8 Ytterligare information

* Vägtransport (ADR/RID)
inte tillämplig

* Sjötransport (IMDG)
inte tillämplig

* Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)
inte tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
* EU-lagstiftning

* Yrkesbegränsningar
Iaktta anställningsbegränsningar i modersskapsskyddsdirektivet (92/85/EEG) angående havande eller ammande mödrar.
Iaktta begränsningarna för anställning av minderåriga i direktivet om skydd av minderåriga i arbetslivet (94/33/EG).

* Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp
* VOC-värde (i g/L): < 1 g/l
* Direktiv 2012/18/EU om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga

ämnen ingår [Seveso III-direktiv]
Farokategorier / Angivna farliga ämnen
Den här produkten är inte klassificerad enligt Direktiv 2012/18/EU.

* Nationella föreskrifter

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning
För ämnen i denna beredning genomfördes inte några kemikaliesäkerhetsbedömningar.

AVSNITT 16: Annan information

Relevanta R-, H- och EUH-fraser (Nummer och fulltext)
inte tillämplig

* Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
inte tillämplig

* Förkortningar och akronymer
För förkortningar och akronymer se tabellen på http://abbrev.esdscom.eu

* Hänvisningar på ändring(ar)
* Data har ändrats gentemot tidigare version


