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1. Namnet på produkten och företaget
Produk tnamn

INTERZONE 505 YELLOW PART A

Produk tKod

EGA866

Bek ämpningsmedel klass
Reg. nr.
Anv ändningsområde

Se Tekniskt Data Blad.
Endast för professionell anv ändning

Appliceringsmetod

Se Tekniskt Data Blad.

Företagsnamn

International Farg AB
Holmedalen 3
Aspereds Industriomrade
SE-424
57 Angered
Sweden

Telefonnr
Fax nr
24 timmars kris telefonnr.

+46 (0) 31 928500
+46 (0) 31 928530
112

2. Sammansättning / ämnenas klassificering
Ämnen klassificerade som h äsofarliga i enlighet med Kemikalienspektionens före skrifter om klassificering vid överl åtelse av
hälsofarliga kemiska produkter. (KIFS 1994:12).
Nam n

EINECS

Halt %

1-Metoxi-2-prop anol

203-539-1

02.5-10

Faro sym bo l

R-fraser(*)
R10

Benzylalkohol

202-859-9

02.5-10

Xn

R20/2 2

Bisfeno l-A-dig lycid yleter (m edelmolekylvikt <700 )

500-033-5

25-50

Xi,N

R36/3 8, R43 , R51 -53

Ga mma -glycidoxipropyltrimeto xisilan

-

00-01

Xn

R22,R 36,R 43

* I sektion 16 finns hela texten för fra serna.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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3. Farliga egenskaper
Brandfarligt.
Irrite ra r ögonen och huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Giftigt för va ttenlevande organismer.; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Ytterligare information ges i sektion 11.

4. Första hjälpen
Allm än informa tion
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en medvetslös person något att dricka eller fört ära .
Ina ndning
Sörj för frisk luft, värme och vila. Ge andningshj älp vid oregelbunden andning eller medvetslöshet. Vid medvetslöshet, placera
personen liggande i framstupa sidoläge. Kontakta läkare eller åk till sjukhus. Ge ingen vätska eller något att fört ära via
munnen.
Stänk i ögonen
Håll ögonlocken brett isär och skölj me d mycket vatten i minst 10 minuter. Kontakta l äkare.
Hudkontakt
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd lämpligt hudreng örin gsmedel. Använd INTE
lösningsmedel eller lacknafta.
Förtä ring
Omedelbart till l äkare eller sjukhus om mer än en obetydlig mängd svalts. Vila. Framkalla EJ kräkning.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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5. Åtg ärder vid brand
Släck branden med kolsyra, pulver eller skum. Använd inte vattenstråle .
Brand kan ge upp hov till tjock kompakt rök. Exponering för sönderfallsprodukter kan vara h älsofarligt. Lämplig
andningsapparatkan behövas.
Behålla re i närh eten av brand b ör flyttas eller kylas med vatten. Låt inte spill fr ån brandsläckningsarbetet rinna ut i avloppet.

6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp
Tag bort antändningskällo r, knäpp inte p å eller av lampor eller annan elektrisk utrustning som inte är explosionskyddad.
Håll åtskilt från antändningskällo r och ventilera omr ådet. Undvik inandning av ångor. Beakta nedanstående skyddsåtgärd er
lista de under punkt 7 och 8. Valla in med sand, jord eller liknande och samla upp i lämplig behålla re som är godkänd för
ändamåle t (se under punkt 13). Förh indra utsl äpp i avlopp.
Reng ör området med lämpligt rengörin gsmedel. Använd inte lösningsmedel.
Kontakta räddningskåre n vid större spill.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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7. Hantering och lagring
Hante ring
Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golven. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft. Förh indra bildning
av brandfarliga och explosiva koncentrationer av ångor i luften och undvik ångkoncentrationer högre än hygieniska
gränsvärd ena.
I lager
Hantera beh ålla rna varsamt för att förh indra skador och spill.
Produkten förvaras väl tillsluten och får inte användas i n ärh eten av hetta eller öppen eld. Rökning förb juden. Använd skyddad
elutrustning. Använd inte verktyg som kan ge upphov till gnistbildning.
Vid användning
Undvik hud och ögonkontakt. Undvik inandning av ångor och sprutdimma.
Rökning och fört ärin g förb judet vid hantering.
Personlig skyddsutrustning se under punkt 8.
Använd aldrig tryck vid tömning av behålla re; behålla ren är inte ett tryckkärl.
Tillse att gälla nde arbetsmiljöre gler följs.
Alla antändningskällo r (het yta, gnistor, öppen flamma etc) skall utestängas från området där produkten förb ereds och
appliceras. Använd explosionsskyddad elutrustning.
Produkten kan bilda statisk elektricitet. Jorda d ärför alltid vid överförin g från en behålla re till en annan. Använd
antistatskyddade skor och kläder. Golvet skall också vara antistatbehandlat.
Lagring
Lagra i enlighet med gälla nde bestämmelser för brandfarliga varor.
Fö rvaras på en torr och välventilerad plats, åtskild fr ån hetta och öppen eld. Max tre pallar på höjd .
Håll åtskild fr ån antändningskällo r, oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen ochstarka syror.
Rökning förb juden. Förh indra otillåtet tillträde. Öppnad beh ålla re skall återförslutas och förvaras i upprätt l äge för att förh indra
läckage.
Fö rvara alltid materialet i samma typ av behålla re som originalet.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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8. Begränsning av exponeringen / personliga skyddsåtgärder
Förebyggande skydds åtgärder
Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Om detta inte är tillr äcklig t för att hålla
ångkoncentrationen under det hygieniska gränsvärd et, måste l ämpligt andningsskydd användas.
Hygieniska gränsv ärden
Fö r följa nde ämnen i produkten finns ett hygieniskt gr änsvärd e i enlighet med Arbetarskyddsstyrelsens Hygieniska
Gränsvärd eslista.
Ämn e

Ko rttid sv ärd e (KT V)

1-Metoxi-2-prop anol

Niv ågr änsv ärd e (NGV)

pp m

mg /m ³

pp m

mg /m ³

75

300

50

190

H

(H) Ämnet kan l ätt upptas genom huden
(K ) Ä mnet är ca ncerframkallande
(S ) Ä mnet är se nsibiliserande
(T) Takg ränsvärd e
Personlig skyddsutrustning
Andningsskydd
Vid en koncentration i luften som överstiger det hygieniska gränsvärd et för något av ämnena, skall lämpligt andningsskydd
användas.
Ögonskydd
Använd skyddsglasögon vid risk för st änk.
Skydd f ör hände rna
Vid l ångvarig och upprepad kontakt, använd nitrile skyddshandskar. Barriärkr ämer kan användas för att skydda huden mot
exponering. Kr ämen skall emellertid inte appliceras på huden om exponering för produkten redan skett.
Skydd f ör huden
Använd skyddskläder som är antistatbehandlade och tillverkade av naturliga material eller syntetiskt material som tål h öga
temperaturer. Hela kroppen skall rengöra s efter kontakt.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
Varubeskrivning
Färg
Varubeskrivning:
Lukt
Fla mpunkt(ºC):
Viskositet(mm ²/s):
Densitet(g/cm ³):

Gul
Vätska.
Lukt av lösningsmedel
54
2167
1.42707

Lösnings medelsångornas densitet:
Lä gsta explosionsgränsen:
Vattenlöslighet:

Tyn gre än luft.
1.6
Oblandbar.

10. Stabilitet och reaktivitet
Stabil vid normala hanterings och lagringsförh ålla nden.( se punkt 7). När produkten utsätts för h öga temperaturer kan farliga
sönderdelningsprodukter som koloxid, koldioxid, kväveoxider och r ök bildas.
Undvik starka oxidationsmedel, starka alkaler och starka syror vilka kan framkalla en möjlig exoterm reaktion.

11. Toxikologisk information
Det finns ingen tillgänglig data p å produkten.
Baserad på egenskaper hos epoxysammansättningen och h änsyn taget till toxikologisk data på liknande beredningar kan
denna beredning vara irriterande och sensibiliserande på hud och andningsvägar. Lågmolekyl ära före ningar är irriteran de för
hud, slemmhinnor och ögon. Upprepad hudkontakt kan ge irritation och sensibilsering, med möjlig korssensibilisering till andra
typer av epoxiföre ningar.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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12. Ekotoxikologisk information
Inga ekotoxikologiska data finns på produkten.
Fö rh indra utsläpp i avloppet.

13. Avfallshantering
Fö rh indra utsläpp i avlopp. L ämnas för destruktion enligt lokala bestämmelser.

14. Transportinformation
Transport i enlight med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järn väg, IMDG för sj ö och ICAO/IATA för flyg:
ADR/RID
UN1 263 Färg klass 3. III, special provision SP640E
IMDG

Klass
Korrekt skeppningsnamn
UN nr.
EMs
Förp ackings grupp
Marin Pollutant

3
Färg
1263
F-E, S-E
III
Nej

ICAO/IATA

Shipping Name
Class

Färg
3

UN No .
Förp ackings grupp

1263
III

Sub klass

Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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15. Gällande bestämmelser
I enlighet med Kemikalieinspektionens och Spr ängämnesinspektionens före skrifter om klassificering och märkning av
hälsofarliga kemiska produkter, är produkten märkt enligt följa nde:
Irrite ra nde
Miljö farlig
Innehåll:

Bisfenol-A-diglycidyleter (medelmolekylvikt <700)
Brandfarligt.
Irrite ra r ögonen och huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Giftigt för va ttenlevande organismer.; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Undvik inandning av ånga/dimma.
Undvik kontakt med huden.
Använd lämpliga skyddshandskar.
Sörj för god ventilation.
Inneh ålle r epoxiföre ning. Se information från tillverkaren.
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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16. Övrig information

Den kompletta texten p å de R-fraser som finns i sektion 2 är:
R10 Brandfarligt.
R20/22 Farligt vid inandning och fört ärin g.
R22 Farligt vid fört ärin g.
R36 Irriterar ögonen.
R36/38 Irriterar ögonen och huden.
R43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
R51 -53 Giftigt för va ttenlevande organismer.; kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön
Ob servera den an svarsf riskrivning som anges i datab la det fö r produkten. Den info rmat ion so m lämnas om d enna p rodu kt i
prod ukt datablad, varuinformation och p å förpackningens etikett komp let terar vara ndra . Kopior p å prod ukt datablad finns at t tillgå från
International F ärg AB e ller från vår Inte rnet adre ss. w ww .ya cht paint.com, w ww. inte rnat ion al-marine. com , ww w.international -pc. com
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