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HÅRDLACK (A) 
  

Enligt förordning (EU) nr 1907 / 2006 (Reach) och förordningen (EU) nr 453/2010 
  

AVSNITT 1. IDENTIFIERING AV ÄMNET/BLANDNINGEN OCH AV FÖRETAGET 
  
1.1 Produktidentifierare. 
CEMENTFABRIKEN® HÅRDLACK (A) 
 
1.2 Relevanta identifierade användningsområden av ämnet eller blandningen och användningsområden som 
avråds från. 
Användningsområde: 
Relevanta tillämpningar: Vattenhaltigt tätningsmedel av polyuretan för att skydda CEMENTFABRIKEN® system.  
Ej lämpliga användningsområden: Eftersom de inte klassificeras som farliga kan denna produkt användas på olika 
sätt till de identifierade användningarna, men vara förenliga med ovanstående säkerhetsriktlinjer. 
 
1.3 Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet. 
Företag: Cementfabriken Scandinavia AB 
Adress: Råsundavägen 133A 
169 50 Solna, Sweden  
Telefon: 0046 8 128 195 95  
e-post: info@cementfabriken.se 
 
1.4 Telefonnummer för nödsituationer. 
Kontorstid 8:00-18:00: 0046 8 128 195 95  
Nationell giftkontrollcentral: 112 
  
AVSNITT 2. IDENTIFIERING AV FAROR 
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen. 
Den klassificeras inte som farlig enligt direktiv 67/548/EEG-2009/2/EG och 1999/45/CE-2006/8/EG.  
 
AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING OCH INFORMATION OM INNEHÅLLSFÖRTECKNINGAR  
3.1 Ämnen.  
Inga komponenter som klassificeras som farliga 
 
AVSNITT 4. FÖRSTA LUFTA mäter  
4.1 Ytterligare råd.  
- 
 
4.2 inandning.  
-  
 
4.3 Hudkontakt 
Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd hudrengöring.  
  
4.4. Ögonkontakt 
Skölj med rikligt rent, friskt vatten i minst 10 minuter.  
  
4.5. Förtäring 
Rent vatten förlänger tiden att få bort eventuella rester. Om irritation kvarstår, kontakta läkare. 
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AVSNITT 5. ÅTGÄRDER FÖR BRANDBEKÄMPNING  
5.1. Lämpligt släckmedel  
-  
   
5.2 Släckmedia som inte får användas av säkerhetsskäl 
-  
   
5.3 Särskilda exponeringsrisker.  
-  
 

AVSNITT 6. OAVSIKTLIGA ÅTGÄRDER FÖR UTSLÄPP 
6.1 Personliga försiktighetsåtgärder.  
-   
 
6.2 Miljöförsiktigheter 
Låt inte komma in i avlopp eller vattendrag 
  
6.3 Metoder för rengöring.  
Inneslut och samla upp spill med absorberande material (bindemedel, Sands), och utför insamling på mekaniskt 
vis. Kan också rengöras med vatten.  
 
AVSNITT 7. HANTERING OCH FÖRVARING 

7.1 Hantering  
Undvik hud- och ögonkontakt 
  
7.2 Förvaring.  
Förvara behållare väl tillslutna. Förvaras torrt. Låt inte frysa. 
 

AVSNITT 8. EXPONERINGSKONTROLLER/PERSONSKYDD  
8.1 gränsvärden för exponering.  
Dipropylenglykolmetyleter 100 ppm (8 h)  
Butylglykol 20 ppm (8h)  
TLV-TWA = Gränsvärden för tröskelvärden - Tidsvägt medelvärde / ACGIH 2008  
   
8,2 exponeringskontroller.  
 
8.2.1. Kontroller av exponering i yrkesrelaterade 
Se till att ventilation är tillräcklig vid applicering. Följ arbetsmiljölagarna.  
   
8.2.2. Andningsskydd.  
Om ventilationen under appliceringen inte är tillräcklig, använd andningsskydd som är godkänd mot gas, ånga och 
damm. 
   
8.2.3. Ögonskydd.  
Under spray-applicering använda säkerhetsglasögon som används för att skydda mot stänk av vätskor.  
   
8.2.4 För hudskydd.  
 Använd lämpliga skyddskläder. 
 
AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER  
9.1. Allmänna uppgifter.  
Utseende.   
Form.  Tät vätska.    
Färg.  Färglös   
Lukt.   Karakteristiska   
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Information som rör hälsa, säkerhet och miljö.  
  
Densitet.   1,024±0,1 g/cm3    
Löslighet i vatten.  Blandbar  
Flashpoint.   Inte tillämpligt  
Självtändningstemperatur.  Inte tillämpligt 
Självantändbar.   Nej  
 
AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET  
10.1 Förhållanden att undvika 
-  
  
10.2 Material att undvika 
- 
  
10.3 Farliga sönderdelningsprodukter 
Farliga sönderdelningsprodukter kan förekomma när de utsätts för höga temperaturer 
 

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION 
11.1 Akut toxicitet 
-  
  
11.2 Primär irritation  
-  
  
11.3 Sensibilisering 
-  
  
11.4 Mänsklig erfarenhet 
- 
 
11.4.1 inandning.  
- 
 
11.4.2. hudkontakt.  
Upprepad eller långvarig kontakt med preparatet kan orsaka avlägsnande av naturafett från huden vilket resulterar i 
kontakteksem. Stänk i ögonen kan orsaka lätt irritation.  
 
11.4.3 Andra effekter: 
- 
 

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION  
12.1 Andra negativa effekter 
Det finns inga tillgängliga uppgifter om själva förberedelserna. Produkten ska inte tillåtas komma in i avlopp eller 
vattendrag.  
 
AVSNITT 13. HÄNSYN TILL AVYTTRING  
13.1 Produktrester:  
Samla rester till avfallsbehållare. Förstör enligt de regler som ges av lokala myndigheter. EWC-kod för flytande avfall 
är t.ex.   
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13.2 Förpackning:  
Tomma burkar ska återvinnas eller kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. 
 
AVSNITT 14. TRANSPORT INFORMATION  
14.1. Internationella transportbestämmelser 
  Denna produkt är inte reglerad för transport (ADR/RID, IMDG, IATA).  
 
AVSNITT 15. INFORMATION OM REGLERING  
15.1 Information på varningsetiketten 
- 
 
15.1.1 Varningssymbolens bokstavskod och farobeteckningar för preparatet  
-  
 
15.1.2 Namn på de ingredienser som anges på varningsetiketten 
-  
 
15.1.3 R-fras(ar)  
-  
 
15.1.4 S-fras(ar)   
-  
 
15.1.5 Särskilda föreskrifter om vissa preparat  
Säkerhetsdatablad tillgängligt för professionell användare på begäran. 
 
AVSNITT 16. ÖVRIG INFORMATION  
16.1 Lista över relevanta R-fraser i punkterna 2 och 3, med citerande ord för 
ord.  
R21- Skadligt vid kontakt med huden   
R36/38-Irriterande på luftvägar och hud   
  
16.1 Fullständig text av R-fraser som avses under avsnitt 2 och 3   
-   
 
16.2 Ytterligare information  
Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på den aktuella kunskapen och efter gällande EG-lagar. Det är tänkt 
som en beskrivning av säkerhetskraven för vår produkt: det är inte att betrakta som en garanti för produkternas 
egenskaper. 
 
Informationen i detta säkerhetsdatablad bygger på källor, teknisk kunskap och lagstiftning europeisk såväl som 
statlig, kan inte garantera att informationen är korrekt. Denna information kan inte betraktas som en garanti för 
produktens egenskaper, det är helt enkelt en beskrivning i fråga om säkerhetskrav. Metod och arbetsförhållanden för 
användarna av denna produkt ligger utanför vår kunskap och kontroll, alltid förbli det yttersta ansvaret för 
användaren vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de lagstiftningskrav avseende hantering, lagring, användning 
och bortskaffande av kemikalier. Informationen i detta säkerhetsdatablad avser endast denna produkt, som inte bör 
användas för andra ändamål än de som anges. 

SLUT PÅ SÄKERHETSDATABLAD 


