
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

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

SÄKERHETSDATABLAD

Tarkett Repair Lacquer Natura

16.06.2013

21.11.2019

Tarkett Repair Lacquer Natura

8793145

Industriell beläggning av trä.

Produkten är inte avsedd för konsumentanvändning.

Tarkett AB

289 89

Hanaskog

Sverige

044-268000

044-268169

lotta.andersson@tarkett.com

http://www.tarkett.se

Lotta Andersson 076-1024248

Telefon: 112
Beskrivning: Giftinformationscentralen

Telefon: 08-33 12 31
Beskrivning: Giftinformationscentralen (ej akut)

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Artikelnr.

Användningsområde

Användningar som avråds

Företagsnamn

Postnr.

Postort

Land

Telefon

Fax

E-post

Webbadress

Kontaktperson

Nödtelefon
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2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

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

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

Innehåller 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, blandning av
5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on
[EG nr 220-239-6], blandning (3:1) och 5-Dekyn-4,7-diol, 2,4,7,9-tetrametyl-. Kan
framkalla en allergisk reaktion.

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. Ge aldrig en
medvetslös person något att äta eller dricka. Vid medvetslöshet, placera
personen i framstupa sidoläge och kontakta läkare.

Sörj för frisk luft. Håll personen varm och i vila. Om personen inte andas,
andningen är oregelbunden eller om andningsstillestånd inträffar, låt utbildad
personal ge konstgjord andning eller syrgas.

Avlägsna förorenade kläder och skor. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten
eller hudrengöringskräm. Använd inte lösningsmedel eller förtunning.

Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Skölj omedelbart ögonen med
rikligt med rinnande vatten, håll isär ögonlocken. Kontakta läkare omedelbart.

Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
Håll personen varm och i vila. Framkalla inte kräkning.

Stänk i ögonen kan ge irritation och reversibla skador.

Behandlas efter symptom. Kontakta giftinformationscentralen omedelbart om
stora mängder har svalts eller inandats.

Alkoholresistent skum, CO2, pulver.

Vatten i samlad stråle.

Kompletterande märkning

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Akuta symptom och effekter

Medicinsk behandling

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel
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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

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Brand kan ge upphov till tät svart rök. Exponering för sönderdelningsprodukter
kan utgöra en hälsofara. Nedbrytningsprodukter kan inkludera följande ämnen:
koloxid, koldioxid, rök, kväveoxider. Vid inandning av nedbrytningsprodukter i
samband med brand kan symtomen vara fördröjda

Lämplig andningsapparat kan behövas.

Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten. Låt inte släckvatten
från brand komma ut i avlopp och vattendrag.

Håll åtskilt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av
ånga och dimma. Referera till skyddsåtgärder som finns angivna i avsnitt 7 och 8.

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag. Om produkten förorenar sjöar,
vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord, vermikulit
eller kiselgur och samla upp i lämplig behållare. Rengör området med lämpligt
rengöringsmedel. Undvik organiska lösningsmedel.

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.Ytterligare
information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Produkten får bara användas i utrymmen där öppen låga eller andra
antändningskällor inte förekommer.

Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler.
Håll avskilt från värme, gnistor och öppen låga.

Använd gnistskyddade verktyg.

Undvik kontakt med huden och ögonen. Undvik inandning av damm, partiklar,
sprutdimma vid applicering av produkten. Undvik inandning av slipdamm.

Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta material hanteras,
förvaras och bearbetas.

Farliga förbränningsprodukter

Personlig skyddsutrustning

Brandsläckningsmetoder

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Sanera

Ytterligare information

Hantering
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7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3 Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare. Behållaren är inte ett tryckkärl.

Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.

Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs.

När operatörer, vare sig de sprutar eller inte, måste arbeta inuti en sprutbox finns
det en stor risk att ventilationen inte är tillräckligt bra för att ta hand om partiklar
och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter ska de bära en
övertrycksmatad friskluftsmask när de sprutar och fram till dess att
koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsångor understiger det hygieniska
gränsvärdet.

Håll åtskilt från: oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

Ytterligare information om lagringsförhållanden
Observera instruktionerna på etiketten. Förvaras i ett torrt, svalt och väl ventilerat
område. Hålls avskilt från värme och direkt solljus.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
Håll avskilt från antändningskällor. Förbud mot rökning. Förhindra otillåtet
tillträde.

Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att
förhindra läckage.

Sörj för god ventilation. Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god
frånluftsventilation. Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar
och lösningsmedelsångor under det hygieniska gränsvärdet skall lämpligt
andningsskydd användas.

Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten
av arbetsplatsen

Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir.

Handskar. Skyddskrämer kan hjälpa till att skydda händerna men den får dock
inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

Lagring

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Anvisningar om åtgärder som
syftar till att förhindra exponering

Ögonskydd, kommentar

Hud- / handskydd, kortvarig
kontakt
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Hudskydd

Andningsskydd

Hygien / miljö

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

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

Använd antistatiska skyddskläder, gjorda av naturliga fibrer eller värmetåliga
syntetiska fibrer.

Vid torrslipning, heta arbeten (exempelvis svetsning) av den torra färgfilmen kan
damm och/eller farliga ångor avges. Våtslipning bör användas i möjligaste mån.
Om exponering inte kan undvikas genom lokalt utsug ska lämpligt andningsskydd
användas.

Ät, drick eller rök inte vid hanteringen. Tvätta händerna efter hantering.

Vätska

Färglös

Status: vid leverans
Värde: 7,7 - 8,2

Värde: 100 °C

Värde: = 1,03 g/cm3

Värde: 27 - 33 s
Metod: DIN CUP 4 MM
Temperatur: 23 °C

Innehåll av flyktiga organiska ämnen (VOC): 3 g/l

Exponering för höga temperaturer kan generera farliga nedbrytningsprodukter.

Undvik kontakt med följande ämnen för att undvika starkt exoterma reaktioner:

Hudskydd kommentar

Andningsskydd, allmänt

Särskilda hygieniska åtgärder

Fysisk form

Färg

pH

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Relativ densitet

Viskositet

Kommentarer

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas
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10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

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

14.2 Officiell transportbenämning

14.3 Faroklass för transport

14.4 Förpackningsgrupp

14.5 Miljöfaror

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

oxiderande ämnen, starka alkalier, starka syror.

Vid höga temperaturer kan kolmonoxid, kväveoxider och andra toxiska ångor
avges.

Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

EWC-kod: 080112 Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11
Klassificerad som farligt avfall: Nej

Tömningsanvisning av behållare: Vänd behållaren upp och ned och låt det
kvarvarande innehållet rinna ur behållaren. Tömningen sker lämpligast i
rumstemperatur. Återförslut ej behållaren efter tömning.

Nej

Farliga sönderdelningsprodukter

Ekotoxicitet

EWC-kod

Andra upplysningar

Farligt gods
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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

Transport inom användarens område: transportera alltid produkten i
upprättstående, slutna och säkra behållare.

Säkerställ att personer som transporterar produkten vet vad som ska göras i
händelse av olycka eller spill.

EG nr 1907/2006 (REACH)
EG nr 1272/2008 (CLP)
SFS 2001:1063 Avfallsförordning
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden

Nej

2011-08-25: Säkerhetsdatabladet är anpassat efter tillverkarens förlaga daterad
2011-03-25. 2013-06-16: Säkerhetsdatabladet är uppdaterat efter tillverkarens
nya säkerhetsdatablad daterat 2012-06-28.
2013-10-02: Mindre ändringar och redigering.
2015-11-22: CLP-uppdatering.
2019-11-21: Mindre uppdatering.

5

Upplysningar i detta säkerhetsdatablad är baserat på våra och
råvaruproducentens nuvarande kunskaper och uppfyller både EU:s och nationell
lagstiftning. De bör uppfattas som en generell beskrivning av de säkerhetskrav
som ställts till den som ska använda produkten, liksom det förutsätts att
produkten används enligt anvisningar i avsnitt 1. Det är alltid användaren som
har ansvaret för att uppfylla de krav som står angivet i nationella lagstiftningen.
Ovanstående upplysningar utgör ingen garanti för produktens egenskaper.
Säkerhetsdatabladet bör vara tillgängligt för alla som arbetar med produkten

Särskilda säkerhetsföreskrifter för
användare

Lagar och förordningar

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts

Upplysningar som har lagts till,
raderats eller reviderats

Version

Kommentarer
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