
Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach)

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

1.1. Produktbeteckning

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

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

SÄKERHETSDATABLAD

Tarkett Primer

08.01.2009

25.11.2020

Tarkett Primer

M300-U0KP-J007-8TP4

8790108

Häftsubstans

Ja

Ja

Nej

Tarkett AB

289 89

Hanaskog

Sverige

044-268000

044-268169

lotta.andersson@tarkett.com

http://www.tarkett.se

Lotta Andersson 076 102 42 48

Telefon: 112
Beskrivning: Giftinformationscentralen

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

UFI

Artikelnr.

Användningsområde

Industriell användning

Yrkesmässig användning

Konsumentanvändning

Företagsnamn

Postnr.

Postort

Land

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Kontaktperson

Nödtelefon
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AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

Telefon: 010-456 6700
Beskrivning: Giftinformationscentralen (ej akut)

Resp. Sens. 1; H334

Carc. 2; H351

STOT RE 2; H373

Skin Irrit. 2; H315

Eye Irrit. 2; H319

Skin Sens. 1; H317

STOT SE 3; H335

Acute Tox. 4; H332

Faropiktogram (CLP)

Metylendifenyldiisocyanat, Difenylmetandiisocyanater, inkl. isomerer och
homologer

Fara

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi– eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid
inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer .
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

P260 Inandas inte dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P284 [Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att
andningen underlättas.
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i
flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501 Innehållet / behållaren lämnas till godkänd farligt avfallstransportör/
anläggning.

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

Sammansättning på etiketten

Signalord

Faroangivelser

Skyddsangivelser
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2.3. Andra faror

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

EUH 014 Reagerar häftigt med vatten. EUH 204 Innehåller isocyanater. Kan
orsaka en allergisk reaktion.

UFI: UWH3-1087-G00N-JQSR

Ej klassificerad som PBT/vPvB.

Vid långvarig eller upprepad inandning och hudkontakt kan produkten ge upphov
till allergiska reaktioner redan vid mycket låga koncentrationer, detta då den
innehåller diisocyanater som är sensibiliserande. Personer som tidigare har
utvecklat överkänslighet mot isocyanater skall undvika, eller iaktta extra
försiktighet, vid hantering av denna produkt.
Har man besvär med luftrören eller lungorna eller ofta får eksem skall man inte
arbeta med diisocyanater. Alla som kan komma att utsättas för diisocyanater i
arbetet måste genomgå medicinsk kontroll enligt lagkrav se punkt 15.1.

Blandning

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar
Metylendifenyldiisocyanat CAS-nr.: 26447-40-5

EG-nr.: 247-714-0
Indexnr.: 615-005-00-9

Carc. 2; H351;
Acute tox. 4; H332;
STOT RE 2; H373;
Eye Irrit. 2; H319;
STOT SE 3; H335;
Skin Irrit. 2; H315;
Resp. Sens. 1; H334;
Skin Sens. 1; H317;
Klassificering enligt
CLP, anmärkning: C; 2

> 50 ≤ 100 %

Difenylmetandiisocyanater,
inkl. isomerer och
homologer

CAS-nr.: 9016-87-9
EG-nr.: 618-498-9

Resp. Sens. 1; H334
Carc. 2; H351
STOT RE 2; H373
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
Acute Tox. 4; H332

> 25 < 50 %

Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16.

Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning
krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall. Sök läkarhjälp vid
obehag

Flytta genast den skadade till frisk luft.

Tvätta huden med tvål och vatten. Om möjligt använd även polyetylenglykol.

Kompletterande märkning

Andra märkningskrav inom EU

PBT / vPvB

Andra faror

Typ av sammansättning

Ämne, kommentar

Allmänt

Inandning

Hudkontakt
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4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som
eventuellt krävs

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.2. Miljöskyddsåtgärder

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Avlägsna eventuella kontaktlinser före
sköljning. Kontakta läkare.

Framkalla inte kräkning. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus.

Ingen information.

Ingen information tillgänglig.

Alkoholresistent skum, vattenspray eller vattendimma. Till mindre bränder kan
pulver eller koldioxid används. Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av
brandsläckningsmedel.

Vatten i samlad stråle.

Undvik inandning av rökgaser. Vid brand kan tät rök, kolmonoxid och andra
toxiska ångor avges. Nitrösa gaser (NOx). Vätecyanid (HCN).

Undvik inandning av rökgaser. Använd tryckluftsmask när produkten är utsatt för
brand. Håll spillvatten borta från avlopp och vattenkällor. Valla in.

Sörj för god ventilation.

Undvik inandning av ångor och sprutdimma. Använd andningsskydd.

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Sug upp med sand eller annat inert absorberande material. Angående
avfallshantering, se punkt 13.

Se Avsnitt 13 för avfallshantering. Se avsnitt 7 för hantering och avsnitt 8 för
personlig skyddsutrustning.

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Medicinsk behandling

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Farliga förbränningsprodukter

Brandsläckningsmetoder

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Sanera

Andra anvisningar
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AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

DNEL / PNEC

Undvik bildning av sprutdimma/aerosoler. Ventilationen skall vara effektiv. Undvik
inandning av ångor/sprutdimma. Undvik kontakt med hud och ögon. Byt genast
nedsmutsade kläder. Noggrann personlig hygien är nödvändig. Tvätta händer
och tillsmutsade områden med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Ät,
drick eller rök inte under hanteringen.

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats.
Skyddas från solljus. Undvik frost.

Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2.

Ämne Identifiering Gränsvärden År
Diisocyanater Nivågränsvärde (NGV) : 0,

002 ppm
Korttidsgränsvärde (KGV)
Värde: 0,005 ppm
Anmärkning
Anmärkning: S; M

AFS 2018:1 – Hygieniska gränsvärden.

26447-40-5 metylendifenyldiisocyanat
Oral DNEL 20 mg/kg/day (general population (short-term))
Dermal DNEL 25 mg/kg/day (general population (short-term))
50 mg/kg/day (workers (short-term))
Inhalativ DNEL 0,05 mg/m³ (general population (short-term))
0,025 mg/m³ (general population (long-term))
0,1 mg/m³ (workers (short-term))
0,05 mg/m³ (worker (long-term))
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues
Dermal DNEL 27,8 mg/kg/day (workers (short-term))
DNEL 17,2 mg/cm² (general population (short-term))
Inhalativ DNEL 0,05 mg/m³ (general population (short-term))
0,025 mg/m³ (general population (long-term))
0,1 mg/m³ (workers (short-term))
0,05 mg/m³ (worker (long-term))

26447-40-5 metylendifenyldiisocyanat
PNEC 1 mg/l (freshwater)
0,1 mg/l (sea water)
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues

Hantering

Lagring

Specifika användningsområden

Kontrollparametrar, kommentar

Sammanfattning av ämnets
riskhanteringsåtgärder, människor

Sammanfattning av
riskhanteringsåtgärder, miljö
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8.2 Begränsning av exponeringen

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Hudskydd

Andningsskydd

Hygien / miljö

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

PNEC 1 mg/l (freshwater), 0,1 mg/l (sea water), 10 mg/l (water – partially
release), 1 mg/l (purification plant)
PNEC 1 mg/kg (soil)

Säkerhetsskyltar

Använd skyddsglasögon och ansiktsskärm vid risk för stänk.

Skyddshandskar rekommenderas.

Nitrilgummi. Andra handsktyper kan anvisas av handskleverantören.

Värde: ≥ 0.35 mm

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Använd mask med filter specificerat för ämnet. A-P2

Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna efter användning.
Tvätta arbetskläderna innan de används igen.

Vätska

Blå.

Karakteristisk.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Värde: 10 °C

Värde: = 351 °C

Värde: = 210 °C

Lämpligt ögonskydd

Hud- / handskydd, kortvarig
kontakt
Lämpliga material

Tjocklek av handskmaterial

Lämplig skyddsdräkt

Andningsskydd nödvändigt vid

Rekommenderad typ av utrustning

Särskilda hygieniska åtgärder

Fysisk form

Färg

Lukt

Luktgräns

pH

Smältpunkt / smältpunktsintervall

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt
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9.2. Annan information

Fysikaliska faror

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Kommentarer: Data saknas.

Inte relevant.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Kommentarer: Data saknas.

Medium: Vatten
Namn: Hydrolyserar i vatten.

Kommentarer: Data saknas.

Värde: 520 °C

Kommentarer: Data saknas.

Värde: = 300 mPas (dynamisk)
Metod: ISO 2555
Temperatur: = 20 °C

Inte relevant.

Inte relevant.

Värde: 0 %

Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

Explosionsrisk om fukt får tränga in i slutna kärl (koldioxidutveckling som leder till
höga tryck).

Antändningskällor, gnistor, värme.

Alkoholer. Aminer. Syror. Baser.

Avdunstningshastighet

Brandfarlighet (fast form, gas)

Explosionsgräns

Ångtryck

Ångdensitet

Relativ densitet

Löslighet

Fördelningskoefficient: n-oktanol/
vatten
Självantändningstemperatur

Sönderfallstemperatur

Viskositet

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

Lösningsmedelsinnehåll

Reaktivitet

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

Symtom på exponering

Inga farliga sönderdelningsprodukter.

26447-40-5 metylendifenyldiisocyanat
Oral LD50 >2.000 mg/kg (rattus)
Dermal LD50 >2.000 mg/kg (cuniculosus)
Inhalativ LC50/4h 11 mg/l (rattus)
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues
Oral LD50 >10.000 mg/kg (rattus) (OECD RL 401)
Dermal LD50 >9.400 mg/kg (cuniculosus) (OECD RL 402)

Skadligt vid inandning.

Irriterar huden.

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Kan ge allergi vid inandning.

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Misstanke om cancerrisk.

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Ingen särskild hälsorisk angiven.

Allvarlig hudirritation. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Ångor från denna kemikalie kan vara skadliga vid inandning. Kan irritera
andningsorganen. Kan framkalla allergi– eller astmasymtom eller
andningssvårigheter vid inandning.

Stänk verkar irriterande och kan framkalla rodnad och sveda.

Misstänks kunna medföra ökad risk för cancer.

Farliga sönderdelningsprodukter

Andra toxikologiska data

Utvärdering av akut toxicitet,
klassificering
Frätande / irriterande på huden,
humandata
Utvärdering av ögonskada eller
ögonirritation, klassificering
Luftvägssensibilisering,
humandata
Utvärdering av hudsensibilisering,
klassificering
Ärftlighetsskador

Cancerogenitet, annan information

Utvärdering av
reproduktionstoxicitet,
klassificering
Utvärdering av specifik
organtoxicitet - enstaka
exponering, klassificering
Utvärdering av specifik
organtoxicitet - upprepad
exponering, klassificering
Utvärdering av fara vid aspiration,
klassificering

I fall av hudkontakt

I fall av inandning

I fall av ögonkontakt

Andra upplysningar
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

12.3 Bioackumuleringsförmåga

12.4 Rörlighet i jord

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

12.6 Andra skadliga effekter

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate, isomeres and homologues
LC50/96h >1.000 mg/l (Danio rerio)
LC0/96h >1.000 mg/l (Brachydanio rerio)
EC50/24h >100 mg/l (bacteria)
EC50/48h >1.000 mg/l (Daphnia magna)
EC50/3h >100 mg/l (sludge) (OECD 209)

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

Data om bioackumulering är inte kända.

Inga data om möjliga miljöeffekter.

Klassificeras inte som PBT / vPvB av nuvarande EU kriterier.

Inte känt.

Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet

EWC-kod: 080501 Avfall som utgörs av isocyanater
Klassificerad som farligt avfall: Ja

Tömningsanvisning av behållare: Vänd behållaren upp och ned och skrapa ur det
kvarvarande innehållet ur behållaren. Tömningen sker lämpligast i
rumstemperatur. Återförslut ej behållaren efter avrinning.
Övrigt: Ett kärl som har innehållit/innehåller diisocyanat får inte behandlas med
vatten och sedan tillslutas. Om detta görs kan man få en gasutveckling som kan
bli så kraftig att kärlet sprängas (se avsnitt 10).

Nej

Ekotoxicitet

Beskrivning/utvärdering av
persistens och nedbrytbarhet

Utvärdering av
bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

Resultat av PBT- och
vPvB-bedömning

Ytterligare ekologisk information

Lämpliga metoder för
avfallshantering för produkten
EWC-kod

Andra upplysningar

Farligt gods
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14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

AVSNITT 16: Annan information

Produkten är ej klassad som farligt gods.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.

Nej

EG 1907/2006 ANNEX XVII Conditions of restriction: 3 och 56.

EU nr 453/2010
EG nr 1907/2006 (REACH)
EG nr 1272/2008 (CLP)
SFS 2011:927 Avfallsförordning
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden
AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet
AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Nej

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi
känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts
under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i
överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev.

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

IMDG

Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare

Bulktransport, värde (ja/nej)

Restriktioner för kemikalien enligt
bilaga XVII till Reach
Lagar och förordningar

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts

Leverantörens anmärkningar
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tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget
ansvar.

H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid
inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer
H351 Misstänks kunna orsaka cancer .
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering

Relevanta ändringar jämfört med föregående version av säkerhetsdatabladet
anges med linjemarkeringar i vänstra marginalen.

16

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

Version
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