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SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator

MIDUN Takfärg 3 Ekonomi vit
Forkortelse:

1720

1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes
Bruk av stoffet/stoffblandingen

vannbasert maling
1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Selskap:
Gate:
Sted:
Telefon:

E-post:

Byggmax AB
Armégatan 40
S-171 71 Solna
0771-890089 (Sweden) 85 449
977 (Norway) 0800-123 232
(Finland)
info@byggmax.se

Internet:

www.byggmax.com

1.4. Nødtelefon:

GBK Gefahrgutbüro GmbH, Nødnummer +49(0)6132-84463

SEKSJON 2: Viktigste faremomenter
2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Ingen farlig tilberedning ifølge EU-direktiv 1999/45/EU.
2.2. Merkelementer
Ytterligere råd
I henhold til EU-direktiv/farestoffer V/ er produktet ikke merkepliktig.

SEKSJON 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering
3.2. Blandinger
Kjemisk karakteristikk
vandig forberedelse

Formel:

3020415

SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak
Generelt råd
Tilsølte klær må fjernes straks.
Ta kontakt med lege ved uvelhet.
Ved innånding
Etter innånding av damper bring den berørte ut i frisk luft.
Ved besvær sørg for legebehandling.
Ved hudkontakt
Huden vaskes av omgående med rikelig med vann og såpe.
Ved fortsatt hudirritasjon, kontakt lege.
Ved øyekontakt
Hold omgående øyelokkene åpne og skyll i minst 15 minutter med rent, rennende vann.
Ved fortsatt irritasjon av øynene, rådspør øyenlege.
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Ved svelging
Drikk rikelig med vann.
Ta kontakt med lege ved uvelhet.

SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukking
5.1. Slukkemidler
Passende brannslukningsmiddel
Produktet i seg selv brenner ikke.
Brannslukningstiltakene må tilpasses brannen i omgivelsene.
5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen
Kullmonoksid og kulldioksid.
5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn
Benytt luft-uavhengig åndedrettsbeskyttelses-apparat.
Ytterligere råd

Kjøl risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle.

SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer
Bruk åndedrettsvern ved damputvikling.
Unngå kontakt med øynene, huden og klær.
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø
Må ikke tømmes i kloakkrør/overflatevann/grunnvann.
6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing
Ta opp stoffet med væskebindende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel,
universalbindemiddel).
Ta opp med spade og bring stoffet til avfallsbehandling i egnede beholdere .

SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkert håndteringsråd
Hold beholderen tett tillukket.
Unngå berøring med øynene og huden.
Må bare brukes i godt ventilerte lokaler.
Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse
Ingen spesielle brannvernetiltak nødvendig.
7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet
Krav til lagringsområder og containere
Emballasjen skal holdes tett tillukket og oppbevares på et tørt, godt luftet og kjølig sted.
Ytterligere informasjon om lagringsforhold
Oppbevares adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor.

SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse
8.1. Kontrollparametere
8.2. Eksponeringskontroll
Begrensning av eksponering på arbeidsplassen
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesiell i lukkede rom.
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Beskyttelse og hygienetiltak
Unngå berøring med øynene og huden.
Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet .
Det må ikke spises, drikkes og røykes under arbeidet.
Tilsølte, våte klær må fjernes straks.
Åndedrettsvern

Vanligvis er personlig åndedrettsvern ikke nødvendig.
Håndvern

Oppgaver til hanskematerial [Art/type, tykkelse, penetrasjonstid/bruksvarighet, befuktningsstyrke]:
Butylkautsjuk, 0,7 mm, 480min., 60min, f.eks. vernehansker <Butoject> der Firma www.kcl.de.
Denne anbefalingen er utelukkende basert på kjemisk kompatibilitet og på testen i henhold til EN 374
under laboratorieforhold.
Øyevern

Vernebriller med sidebeskyttelse.

SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform:
Farge:
Lukt:

Høyviskøs
Forskjellige nyanser
Karakteristisk
Testnorm

8-9 DIN 19268

pH:
Tilstandsendringer

Flammepunkt:

(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke
testet).

Damptrykk:
(ved 20 °C)
Tetthet (ved 20 °C):
Løselighet i vann:

ca. 23 hPa
1,57-1,62 g/cm³
Fullstendig blandbar

Dynamisk viskositet:
(ved 20 °C)

20000-35000 mPa·s Brookfield

SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet
10.4. Forhold som skal unngås
Må ikke overopphetes for å unngå termisk nedbryting.
10.6. Farlige spaltningsprodukter
Karbonoksid, karbondioksid
Andre opplysninger
Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene.

SEKSJON 11: Opplysninger om helsefare
11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger
Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker
En kjenner ikke til eller forventer helseskade ved fagmessig behandling og forutsatt at generelt
gjeldende hygieneforskrifter overholdes.

SEKSJON 12: Miljøopplysninger
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Andre opplysninger
Ved formålsbestemt omgang er ingen påvirkning av miljøet kjent eller å forvente .
Må ikke slippes ut til kloakksystem og overflatevann.
Noe fare for vannet

SEKSJON 13: Fjerning av kjemikalieavfall
13.1. Metoder for behandling av avfall
Avfallsbehandling
Gjenvinning (recycling) er å foretrekke fremfor avfallsbehandling.
Kan forbrennes under hensyntagende til myndighetenes forskrifter på stedet.
Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter
Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger,
080120
lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av
malinger og lakker; andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i
08 01 19
Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel
Bring tomme beholdere bort til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsbehandling.

SEKSJON 14: Opplysninger om transport
Andre opplysninger
Ikke farlig gods i betydning av forskriften.

SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter
15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen
EU-forskrifter

1999/13/EF (VOC):

2004/42/EG A/a 30 g/l (2010) < 1 g/l (30) VOC.

Ytterlinge henvisninger
Directive 2004/42/EG: konform
1907/2006/EG REACH: konform
Nasjonal forskrifter

Vannforurensende-klasse (D):

1 - noe fare for vannet

SEKSJON 16: Andre opplysninger
Utfyllende opplysninger
Opplysningene under posisjon 4 til 8 og 10 til 12 refererer delvis ikke til bruk og forskriftsmessig
anvendelse av produktet (se Bruks-/Produktinformasjon), men til frigjøring av større mengder ved uhell
og uregelmessigheter.
Opplysningene beskriver utelukkende sikkerhetskravene for produktet/produktene og er basert på våre
erkjennelser pr. idag.
Leveringsspesifikasjonen finner du på de respektive produkt-henvisningsarkene.
De utgjør ingen garanti av egenskaper for det beskrevne produktet/ de beskrevne produktene som
definert i garantiforskriftene i henhold til lovgivningen.
(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke testet).

* (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz und
dem europ. Ausland)
(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)
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