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SIKKERHETSDATABLAD
i henhold til 1907/2006/EC som endret av 453/2010/EC

Kapittel 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Produktnavn CENTARI(R) 6000 BASECOAT LACQUER (MIXED COLOR) - LEADCHROMATE
FREE

Produktkode C6000

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

Identifiserte bruksområder

basert på bruk av deskriptor system gitt av retningslinje til European Chemical Agency
Anvendelsessektor SU 3, SU 22
Produktkategori PC9a, PC9b

Andre opplysninger jfr. kapittel Eksponeringsscenario
Dette produktet er kun for industriell og/eller fagmessig anvendelse, ikke for forbrukeranvendelse.

1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet

Ansvarlig firma

Importør Axalta Coating Systems Sweden AB
Gateadresse/Postboks Box 84 (Trankärrsgatan 15)
Landkode/Postnr./Posted SE 42502 HISINGS KÄRRA
Telefon +46 31 57 68 46

Produktinformasjon

Telefon +46 31 57 68 46

Informasjon angaende SDS

Ansvarlig avdeling Regulatory Affairs
Telefon +49 (0)202 529-2385
Telefaks +49 (0)202 529-2804

1.4. Telefonnummer for nødstilfelle

Produsentens nødtelefonnummer +46 (0)8 454-2222
Nasjonalt nødtelefonnummer slik det
kreves i forskrift 1907/2006 tillegg II

22 59 13 00

For ytterligere informasjon, vennligst konsulter vår Internett site også

http://www.cromax.com/

Kapittel 2. Fareidentifikasjon
Produktet er klassifisert som farlig ifølge Direktiv 199/45/EF.
Produktet klassifiseres som farlig i henhold til bestemmelse (EC) nr. 1272/2008

2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen

Klassifisering av blandingen

I henhold til EU-direktiv 1999/45/EF med endringer.
Klassifisering : Helseskadelig; Irriterende; farlig for miljøet; Brannfarlig;
[R10] Brannfarlig. [R20/21] Farlig ved innånding og hudkontakt. [R38] Irriterer huden. [R52/53] Skadelig for vannlevende
organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

I samsvar med regulativ (EU) nr. 1272/2008
Flam. Liq. 3, H226; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 3, H412; EUH066; EUH208;

2.2. Merkelementer

Merking i henhold til europeisk direktiv 1999/45/EF.

Risiko- og sikkerhetssetninger for produktet
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SIKKERHETSDATABLAD
i henhold til 1907/2006/EC som endret av 453/2010/EC

Xn Helseskadelig

Inneholder xylen.

R-setning(er)
R10 Brannfarlig.
R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R38 Irriterer huden.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vann-

miljøet.

S-setning(er)
S23 Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker.
S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

Merking i samsvar med regulativ nr. 1272/2008

Produktets piktogram og singalord

Signalord: Advarsel

Risikobestemmende komponent(er) ved etikettering
Inneholder n-butylacetat

2,6-dimetyl-heptan-4-on
solvent nafta (petroleum), lett aromatisk inneholder< 0,1 vekt-% benzen

Fareutsagn
H226 Brannfarlig væske og damp.
H315 Irriterer huden.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
EUH208 Inneholder: 2-etylheksylmetakrylat; Kan gi en allergisk reaksjon.

Forsiktighetsutsagn
P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. - Røyking forbudt.
P261 Unngå innånding av støv/ damp/ aerosoler.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Bruk vernehansker/tøy / øyen/ansiktsvern.
P403 + P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.

2.3. Andre farer

Denne blandingen inneholder ingen substans som anses å være svært persistent, bioakkumulerende eller giftig (PBT). Denne
blandingen inneholder ingen substans som anses å være svært persistent eller svært bioakkumulerende (vPvB).

Kun til bruk profesjonelt.

Kapittel 3. Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
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SIKKERHETSDATABLAD
i henhold til 1907/2006/EC som endret av 453/2010/EC

3.1. Stoffer

Dette produktet er et preparat. Helserisikoinformasjon er basert på dets komponenter.

3.2. Blandinger

Kjemisk karakteristikk

Blanding av syntetisk kunstharpiks, pigmenter og løsemidler

Farlige komponenter

Komponenter som kan forårsake helse- eller miljøskade etter direktiv 67/548/EOF

CAS 123-86-4 n-butylacetat
EC 204-658-1 REACh 01-2119485493-29 20,00 - < 25,00 %
Klassifisering R10; R66; R67

CAS 1330-20-7 xylen
EC 215-535-7 REACh 01-2119488216-32 20,00 - < 25,00 %
Klassifisering R10; Xn: R20/21; Xi: R38; NotaC

CAS 100-41-4 etylbenzen
EC 202-849-4 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 5,00 - < 7,00 %
Klassifisering F: R11; Xn: R20

CAS 108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat
EC 203-603-9 REACh 01-2119475791-29 5,00 - < 7,00 %
Klassifisering R10; Xi: R36

CAS 108-83-8 2,6-dimetyl-heptan-4-on
EC 203-620-1 REACh 01-2119474441-41 3,00 - < 5,00 %
Klassifisering R10; Xi: R37

CAS 64742-95-6 solvent nafta (petroleum), lett aromatisk inneholder< 0,1 vekt-% benzen
EC 265-199-0 REACh 01-2119455851-35 1,00 - < 2,00 %
Klassifisering R10; Xi: R37; N: R51/53; Xn: R65; R66; R67; NotaH; NotaP

CAS 763-69-9 etyl 3-etoksy-propionat
EC 212-112-9 REACh 01-2119463267-34 1,00 - < 2,00 %
Klassifisering R66

CAS 628-63-7 pentylacetat
EC 211-047-3 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 1,00 - < 2,00 %
Klassifisering R66; R10; NotaC

CAS 95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen
EC 202-436-9 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 0,50 - < 1,00 %
Klassifisering R10; Xn: R20; Xi: R36/37/38; N: R51/53

CAS 7534-94-3 ekso-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-2-yl metakrylat
EC 231-403-1 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 0,20 - < 0,25 %
Klassifisering Xi: R36/37/38; N: R51/53; NotaD

CAS 108-67-8 1,3,5-trimetylbenzen
EC 203-604-4 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 0,10 - < 0,20 %
Klassifisering R10; Xi: R37; N: R51/53

CAS 688-84-6 2-etylheksylmetakrylat
EC 211-708-6 REACh 02-2119849786-18 0,10 - < 0,20 %
Klassifisering Xi: R36/37/38; N: R50/53

CAS 103-65-1 n-propylbenzen
EC 203-132-9 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 0,10 - < 0,20 %
Klassifisering R10; Xn: R65; Xi: R37; N: R51/53; NotaC

Stoffer som er helse- eller miljøfarlige i henhold til regulativ (EF) nr. 1272/2008
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CAS 1330-20-7 xylen
EC 215-535-7 REACh 01-2119486136-34, 01-2119488216-32; 20,00 - < 25,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Acute Tox. 4, H332;

CAS 123-86-4 n-butylacetat
EC 204-658-1 REACh 01-2119485493-29 20,00 - < 25,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066;

CAS 108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat
EC 203-603-9 REACh 01-2119475791-29 5,00 - < 7,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; Eye Irrit. 2, H319;

CAS 100-41-4 etylbenzen
EC 202-849-4 REACh 01-2119489370-35, 01-2119892111-44; 5,00 - < 7,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 4, H332;

CAS 108-83-8 2,6-dimetyl-heptan-4-on
EC 203-620-1 REACh 01-2119474441-41 3,00 - < 5,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H335;

CAS 628-63-7 pentylacetat
EC 211-047-3 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 1,00 - < 2,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; EUH066; Note C;

CAS 64742-95-6 solvent nafta (petroleum), lett aromatisk inneholder< 0,1 vekt-% benzen
EC 265-199-0 REACh 01-2119455851-35 1,00 - < 2,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; STOT SE 3, H335; STOT SE 3, H336;

Aquatic Chronic 2, H411; EUH066; Note H (Table 3.1); Note P;

CAS 763-69-9 etyl 3-etoksy-propionat
EC 212-112-9 REACh 01-2119463267-34 1,00 - < 2,00 %
Klassifisering Flam. Liq. 3, H226; EUH066;

CAS 108-88-3 toluen
EC 203-625-9 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig 0,10 - < 0,20 %
Klassifisering Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336;

Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373;

CAS 688-84-6 2-etylheksylmetakrylat
EC 211-708-6 REACh 01-2119490166-35 0,10 - < 0,20 %
Klassifisering Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335; Note A;

CAS 112-02-7
EC 2039286 REACh ingen registreringsnummer tilgjengelig
Klassifisering Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 3, H311; Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1,

H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;

Opptil oppgitt revideringsdato for dette sikkerhetsdataarket er bare de ovennevnte REACh-registreringsnumrene tilordnet til de
kjemiske substansene som er brukt i denne blandingen.

Ytterligere råd

Beskrivelse av R-setningene, se kapittel 16.
Beskrivelse av H-setningene, se kapittel 16.

Kapittel 4. Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førsthjelpstiltak

Generelle råd

Når symptomer vedvarer eller ved alle tvilstilfeller, søk råd fra lege. Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
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Innånding

Unngå innånding av damper eller sprøytetåke. Gå ut i frisk luft etter tilfeldig innånding av damper. Dersom åndedrettet er ujevnt
eller har stanset, gi kunstig åndedrett Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd. Tilkall lege hvis symptomene
vedvarer.

Hudkontakt

Verken løsemidler eller fortynninger må brukes! Forurensede klær må fjernes øyeblikkelig.

Øyekontakt

Fjern kontaktlinser. Skyll med rikelige mengder rent vann i minst 15 min. mens øyelokkene holdes fra hverandre. Søk råd fra
lege.

Svelging

Ved svelging, kontakt lege omgående og vis emballasjen eller etiketten. Fremkall IKKE brekninger. Hold i ro.

4.2. Viktigste symptomer og virkninger, akutte og utsatte

Se praktisk erfaring i del 11.

4.3. Indikasjon av øyeblikkelig legeoppmerksomhet og spesiell nødvendig behandling

Ved bevisstløshet legges pasienten i sideleie. Søk legeråd.

Kapittel 5. Brannslokkingstiltak

5.1. Slukkemidler

Egnede slokkingsmidler

Universell vannholdig filmdannende skum, Karbondioksid (CO2), Tørrkjemikalier, vanntåke.

Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes,

Vannstråle med høyt volum

5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen

Farlige brennbare produkter

Brann vil forårsake tett, sort røyk som inneholder farlige spaltningsprodukter. Å bli utsatt for spaltningsprodukter kan være
helsefarlig.

Farlige spaltningsprodukter

Ved høye temperaturer kan det oppstå farlige spaltprodukter som karbondioksid (CO2), karbonmonoksid (CO), nitrogenoksid,
tett sort røyk.

5.3. Råd for brannmenn

Brann- og eksplosjonsfarer

Brennbar væske. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft. Alle tennkilder fjernes. Løsningsmiddeldamper er tyngre
enn luft og kan fordele seg langs gulvene.

Spesielle verneutstyr og brannslukningsprosedyrer

Aktuelle bruksområder: heldekkende flammesikker dress. Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukning. I branntilfeller
avkjøles beholdere med vannstråle. Ikke la spillvann fra brannslukking komme inn i avløpene eller vannløpene.

Kapittel 6. Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødsprosedyrer

Oppbevar beholderen på et godt gjennomlufted sted. Må holdes unna tennkilder. Damp må ikke innåndes.
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6.2. Miljømessige sikkerhetstiltak

Forhindre utslipp til avløpsystemet. Ved forurensning av elver, sjøer eller kloakkledninger kontaktes de aktuelle offentlige
myndighetene i henhold til de lokale forskriftene. Unngå i så stor grad som mulig å slippe ut flyktige organiske forbindelser.

6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensing

Sølt materiale avgrenses med absorbsjonsmiddel (for eksempel sand, jord, kiselgur, vermikulitt) og samles opp i spesielle
beholdere for avfallshåndtering, i henhold til de lokale forskriftene. Rengjøres fortrinnsvis med rengjøringsmiddel, unngå bruk
av løsemidler.

6.4. Referanse til andre seksjoner

Se kap. 7 og 8 om håndtering og verneutstyr.

Kapittel 7. Håndtering og lagring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Sikkerhetshåndtering

Unngå at det dannes antennelig og eksplosiv løsemiddeldamp i luften, samt at grenseverdiene i luften overskrides. Produktet
skal kun brukes i områder hvor alle ubeskyttede lyskilder og andre antenningskilder har blitt fjernet. Materialet kan selvopplades
elektrostatisk. Ved omtapping må det kun brukes beholdere som er jordet. Det anbefales bruk av antistatiske klær og sko. Bruk
gnistsikkert verktøy. Unngå kontakt med øynene og huden. Pust ikke inn damper eller sprøytetåke. Røyking samt inntak av mat
og drikke bør forbys i anvendelsesområdet. Om personlig verneutstyr, se kapttel 8. Lovbestemte verne- og sikkerhetsforskrifter
må følges. Hvis materialet er et belegg, ikke slip med sandpapir, kutte med flamme, lodde eller sveise tørt belegg uten en
skikkelig åndedrettsvern eller ventilasjon og hansker.

Råd angående beskyttelse mot brann og eksplosjon

Løsningsmiddeldamper er tyngre enn luft og kan fordele seg langs gulvene. Damper kan danne eksplosive blandinger med luft.
Beholderen må ikke tømmes med trykk; dette er ingen trykkbeholder! Oppbevares alltid i beholdere som tilsvarer
originalemballasjen.

7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet

Krav til lagringsområder og containere

Se faremerkingen på etiketten. Oppbevares i 5-25 grader C på et tørt, godt ventilert sted unna varmekilder, tennkilder og direkte
sollys. Røyking forbudt. Unngå uautorisert adgang. Åpne beholdere må lukkes med forsiktighet og lagres i oppreist stilling for å
hindre lekkasje.

Råd angående vanlig lagring

Oppbevar unna oksyderende midler og sterk alkalin og materialer med stort syreinnhold.

Må ikke oppbevares sammen med eksplosive, oksyderende faste stoffer, produkter som danner brennbare gasser i kontakt med
vann, oksyderende produkter, smittefarlige produkter og radioaktive produkter.

7.3. Spesielle sluttanvendelser

Se eksponeringsscenarier som oppgitt i tillegget.

Kapittel 8. Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse

8.1. Kontrollparametere

DNEL

CAS-nr. Kjemisk navn Anvendelse Utsettel-
sesruter

Utsettel-
seshyp-
pighet

Type Verdi

123-86-4 n-butylacetat Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

100 mg/kg
liq

1330-20-7 xylen Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

3.182 mg/kg/day

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

50,17 mg/kg
liq
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CAS-nr. Kjemisk navn Anvendelse Utsettel-
sesruter

Utsettel-
seshyp-
pighet

Type Verdi

100-41-4 etylbenzen Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

180 mg/kg/day

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

17,73 mg/kg
liq

108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

153,5 mg/kg/day

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

50,132 mg/kg
liq

108-83-8 2,6-dimetyl-heptan-4-on Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

80 mg/kg

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

81,3 mg/kg
liq

64742-95-6 solvent nafta (petroleum), lett aro-
matisk inneholder< 0,1 vekt-%
benzen

Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

25 mg/kg/day

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

30,1 mg/kg
liq

763-69-9 etyl 3-etoksy-propionat Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

102 mg/kg

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

100,6 mg/kg
liq

628-63-7 pentylacetat Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

31,55 mg/kg/day

Arbeidstakere Inhalativ Langtids Systemiske
effekter

49 mg/kg
liq

688-84-6 2-etylheksylmetakrylat Arbeidstakere Hud Langtids Systemiske
effekter

5 mg/kg

PNEC

CAS-nr. Kjemisk navn Avdeling Type Verdi
108-83-8 2,6-dimetyl-heptan-4-on Akvatisk Bunnfall 0,46 mg/l

Akvatisk Ferskvann 0,03 mg/l
Akvatisk Sjøvann 0,003 mg/l

763-69-9 etyl 3-etoksy-propionat Akvatisk Bunnfall 0,0419 mg/l
Akvatisk Ferskvann 0,0609 mg/l
Akvatisk Sjøvann 0,00609 mg/l

688-84-6 2-etylheksylmetakrylat Akvatisk Ferskvann 0,02 mg/l

Lokale/nasjonale eksponeringsgrenser for arbeidsplasser

CAS-nr. Kjemisk navn Kilde Tid Type Verdi Nota
123-86-4 n-butylacetat ADN 355 mg/m3

ADN 75 ppm

1330-20-7 xylen 15 min IOELV15 442 mg/cm3 Hud

15 min IOELV15 100 ppm Hud

8 hr IOELV8 221 mg/cm3 Hud

8 hr IOELV8 50 ppm Hud

ADN 108 mg/m3

ADN 25 ppm

100-41-4 etylbenzen 15 min IOELV15 884 mg/cm3 Hud

15 min IOELV15 200 ppm Hud

8 hr IOELV8 442 mg/cm3 Hud
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CAS-nr. Kjemisk navn Kilde Tid Type Verdi Nota
8 hr IOELV8 100 ppm Hud

ADN 20 mg/m3

ADN 5 ppm

108-65-6 2-metoksy-1-metyletylacetat 15 min IOELV15 550 mg/cm3 Hud

15 min IOELV15 100 ppm Hud

8 hr IOELV8 275 mg/cm3 Hud

8 hr IOELV8 50 ppm Hud

ADN 270 mg/m3

ADN 50 ppm

108-83-8 2,6-dimetyl-heptan-4-on ADN 120 mg/m3

ADN 20 ppm

628-63-7 pentylacetat 15 min IOELV15 540 mg/cm3

15 min IOELV15 100 ppm

8 hr IOELV8 270 mg/cm3

8 hr IOELV8 50 ppm

95-63-6 1,2,4-trimetylbenzen 8 hr IOELV8 100 mg/cm3

8 hr IOELV8 20 ppm

ADN 100 mg/m3

ADN 20 ppm

108-67-8 1,3,5-trimetylbenzen 8 hr IOELV8 100 mg/cm3

8 hr IOELV8 20 ppm

ADN 100 mg/m3

ADN 20 ppm

8.2. Eksponeringskontroll

Tilleggsopplysninger ved utforming av tekniske anlegg

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Dette bør oppnås ved generell god ventilasjon og hvis praktisk mulig, lokalt avsug. Hvis disse
ikke er tilstrekkelige for å opprettholde konsentrasjonene av partikulatene og løsemiddeldamp under OEL, må passende
åndedrettsvern brukes Mask with gas filter A (EN 141)

Verneutstyr

Personlig verneutstyr må brukes for å forhindre kontakt med øyne, hud eller tøy.

Åndedrettsvern

Ligger løsemiddelkonsentrasjonen over luftgrenseverdiene, må det i dette tilfelle benyttes egnet åndedrettsvern.

Håndvern

Gjennombruddstiden til hansker er ukjent for selve produktet. Det gitte hanskematerialet anbefales på brunnlag av stoffet i
preparatet.

c© 2014 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Med enerett.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products.

C6000 v22.2
Revisjonsdato: 2014-05-28
Utskriftsdato: 2014-05-28
no/NO Side 8 - 22



B
12

56
21

77

SIKKERHETSDATABLAD
i henhold til 1907/2006/EC som endret av 453/2010/EC

Kjemisk navn Hanskestoff hansketykkelse Gjennomtrengningstid
n-butylacetat Viton (R) R© 0,7 mm 10 min

Nitrilgummi 0,33 mm 30 min

xylen Nitrilgummi 0,33 mm 30 min

Viton (R) R© 0,7 mm 480 min

solvent nafta (petroleum), lett aromatisk
inneholder< 0,1 vekt-% benzen

Viton (R) R© 0,7 mm 30 min

Pass alltid på at vernehansken er egnet for den bestemte oppgaven (dvs. mekanisk bestandig, produktkompatibel, antistatisk).
Når det gjelder beskyttelses ved tiltenkt bruk (dvs. sprøytebeskyttelse), skal en nitrilvernehanske med kjemikaliebestandighet i
gruppe 3 (dvs. Dermatril R©-hanske) brukes. Er hansken tilsølt må den skiftes ut. Hvis direkte kontakt med produktet ikke kan
unngås (eksempelvis ved vedlikehold eller reparasjon), skal en vernehanske av butyl eller fluorkarbon benyttes. Etter at hansken
er anskaffet fra produsenten, må det innhentes informasjon om gjennomtrengningstid for materialene som er angitt i kapittel 3 i
denne SDS. Ved arbeid med gjenstander med skarpe kanter, kan hanskene bli skadd og følgelig ubrukelige. Følg anvisningene
og informasjonen fra hanskeprodusenten når det gjelder bruk, oppbevaring, vedlikehold og utskifting av hanskene.
Vernehanskene skal skiftes med én gang når det oppdages skade eller slitasje.

Øyevern

Bruk vernebriller som beskyttelse mot løsemiddelsprut.

Hud- og kroppsbeskyttelse

Bruk egnede verneklær. Bruk antistatiske klær laget av naturfiber (bomull) eller varmebestandige syntetiske fibre.

Hygieniske forholdsregler

Vask huden grundig med såpe og vann eller bruk en anerkjent hudkrem. Det må ikke brukes organiske løsemidler!

Miljøhensyn

Forhindre utslipp til avløpsystemet. Økologiske opplysninger finnes i kapittel 12.

Kapittel 9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende

Form: væske Farge: Lukt: Lukten er ikke merkbar.

Sikkerhetsrelaterte opplysninger

Eiendom Verdi Metode
pH pH kan ikke måles på grunn av mindre oppløselighet

i vann.
Smelte-/frysepunkt Ikke anvendbar.
Kokepunkt/kokeområde 135 ◦C
Flammepunkt 24 ◦C DIN 53213/ISO 1523
Fordamping Langsommere enn eter
Antennelighet (fast stoff, gass) ikke relevant da produktet er flytende
Nedre eksplosjonsgrense 1 vol-% basert på organisk løsemiddelinhold
Øvre eksplosjonsgrense 7,6 vol-% basert på organisk løsemiddelinhold
Damptrykk 6,4 hPa
Damptetthet ingen data tilgjengelig
Relativ tetthet 0,96 g/cm3 20 ◦C - DIN 53217/ISO 2811
Oppløselighet(er)

Vannløselighet moderat
Løselighet i andre

løsningsmidler
blandbar med de fleste organiske løsningsmid-
ler Oppført på liste i: Kapittel 3. Sammenset-
ning/opplysninger om bestanddeler

Fordelingskoeffisient:
n-oktanol/vann

Dette produktet er et preparat. Se del 12 for opplys-
ninger om ingredienser

Selvantenningstemperatur 272 ◦C DIN 51794 basert på organisk løsemid-
delinhold
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Dekomponeringstemperatur Dette produktet er et preparat. Se del 10 for mer in-
formasjon.

Viskositet (23 ◦C) 26 s ISO 2431 - 1993 6 mm
Eksplosjonsegenskaper Ikke eksplosivt
Oksidasjonsegenskaper ikke oksiderende

9.2. Andre opplysninger

Løsemiddel-deletest < 3% ADR/RID
Innhold av flyktige komponenter
(inkl. vann)

69,7 % Grunnlag Damptrykk >= 0.01 kPa

organisk løsemiddelinnhold 69,7 % Grunnlag Damptrykk >= 0.01 kPa
European VOC 67,7 % Grunnlag Damptrykk >= 0.1 hPa

Kapittel 10. Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Holdes unna oksidasjonsmidler, sterke alkaliske og sure materialer for å unngå eksotermiske reaksjoner.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt.

10.3. Mulighet for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under tilstander for normalt bruk.

10.4. Forhold som skal unngås

Stabil ved bruk og lagring ved de anbefalte lagrings- og håndteringsbetingelser (se kapittel 7).

10.5. Ukompatible materialer som bør unngås

ikke påkrevet ved normal bruk

10.6. Farlige spaltningsprodukter

Dette produktet inneholder kompoinenter som, under visse forhold, kan skille ut Formaldehyd i tillegg. Den nøyaktige
kontraksjonen må etableres hvis nødvendig.

Kapittel 11. Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger

Generelle merknader

Produktet er ikke testet på denne måte, men etter konvensjonelle metoder. (Beregningsmåte). Preparatet har blitt bedømmet
ifølge den konvensjonelle metoden til farlige preparaters Direktiv 1999/45/EF og klassifiseres for toksikologiske farer i henhold til
dette Detaljer, se kapittel 2 og 3.

Erfaringer

Svelging kan føre til kvalme, diarre, oppkast, irritasjon av mage og tarmer og kjemisk lungebetennelse. Innånding av
løsemiddeldamper over de administrative normer kan føre til helseskader som irritasjon av slimhinner og åndedrettsystemet,
skader på lever, nyrer og sentralnervesystemet. Symptomer inkluderer hodepine, svimmelhet, tretthet, muskelsvinn, døsighet og
i ekstreme tilfeller bevisstløshet. Løsemidler kan forårsake noen av de virkningene som nevnes ovenfor ved absorpsjon gjennom
huden. Lengre og gjentatt kontakt med produktet kan føre til at huden taper fett; det kan forårsake ikke-allergiske kontaktskader
på huden (kontaktdermatitt) og/eller skadestoffresorpsjon.

Akutt giftighet

Akutt toksisitet ved innånding
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EINECS-nr. Kjemisk navn Spesies Type Eks-
pone-
ringstid

Verdi Metode

215-535-7 xylen rotte LC50 4 h 5.000 ppm
202-849-4 etylbenzen rotte LC50 4 h 4.000 ppm
202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen rotte LC50 4 h 18.000 mg/l

Akutt giftighet på hud

EINECS-nr. Kjemisk navn Spesies Type Eks-
pone-
ringstid

Verdi Metode

215-535-7 xylen kanin LD50 > 1.700 mg/kg

irriterende påvirkninger

Kan forårsake hudirritasjon hos følsomme personer.

Kapittel 12. Økologiske opplysninger
Beskrivelse av produktet i miljøsammenheng foreligger ikke. Må ikke helles i kloakksystemet.

12.1. Giftighet

Giftighet i vann

Akutt giftighet på virvelløse dyr i vann

EINECS-nr. Kjemisk navn Spesies Type Ekspone-
ringstid

Verdi Metode

265-199-0 solvent nafta (petroleum), lett aroma-
tisk inneholder< 0,1 vekt-% benzen

Daphnia EC50 24 h 170 mg/l

202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen Daphnia LC50 48 h 6 mg/l
203-604-4 1,3,5-trimetylbenzen Daphnia EC50 48 h 6 mg/l
211-708-6 2-etylheksylmetakrylat Daphnia EC50 48 h 4,56 mg/l
203-132-9 n-propylbenzen Daphnia EC50 24 h 2 mg/l

Akutt og langvarig giftighet på fisk

EINECS-nr. Kjemisk navn Spesies Type Ekspone-
ringstid

Verdi Metode

265-199-0 solvent nafta (petroleum), lett aroma-
tisk inneholder< 0,1 vekt-% benzen

Danio rerio (ze-
brafisk)

LC50 96 h 10 mg/l

202-436-9 1,2,4-trimetylbenzen Oncorhynchus
mykiss (Regn-
bueørret)

EC50 96 h 9,22 mg/l

203-604-4 1,3,5-trimetylbenzen Carassius aura-
tus (Gullfisk)

LC50 96 h 12,5 mg/l

211-708-6 2-etylheksylmetakrylat Oryzias latipes LC50 96 h 2,78 mg/l

Giftighet med vannplanter

EINECS-nr. Kjemisk navn Spesies Type Ekspone-
ringstid

Verdi Metode

265-199-0 solvent nafta (petroleum), lett aroma-
tisk inneholder< 0,1 vekt-% benzen

Alge EC50 72 h 10 mg/l

231-403-1 ekso-1,7,7-trimetylbicyklo[2.2.1]hept-
2-yl metakrylat

Daphnia 2 dagers 1 mg/l

211-708-6 2-etylheksylmetakrylat EC50 72 h 7,82 mg/l
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12.2. Varighet/nedbryting

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringspotensial

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.4. Mobilitet i jord

Ingen informasjon tilgjengelig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Basert på tilgjengelige data er ingen ingrediens klassifisert for denne fareegenskapen (se del 3).

12.6. Andre skadevirkninger

Blandingen er vurdert i henhold til konvensjonell metode i EU-Direktiv 1999/45/EU og er klassifisert som miljøfarlig Detaljer, se
kapittel 2 og 3.

Absorbert organisk bundete halogener (AOX)

Produktet inneholder organisk bundet halogen. Det kan bidra til AOX-verdien.

Kapittel 13. Instrukser ved disponering

13.1. Metoder for behandling av avfall

Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Produkt

Anbefaling:
For avfallshåndtering anbefales det energetisk bruk. Dersom dette ikke er mulig, må det betraktes som farlig avfall.

EAL-kode beskrivelse
08 01 11 maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

Tilsølt emballasje.

Anbefaling:
Emballasje som er tom for rester leveres til skrapgjenvinning hhv. rekondisjonering. Emballasje som ikke er tømt for rester i tråd
med forskriftene, må behandles som spesialavfall (avfallsnøkkel-nr. 150110).

Kapittel 14. Transportopplysninger
Transporten skal foretas i tråd med ADR for veitransport, RID for transport med jernbane, IMDG for sjøtransport og ICAO/IATA
for lufttransport.

14.1. FN-nummer
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

14.2. FN gyldig forsendingsnavn
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: MALING

14.3. Transportfare klasse(r)

Fareklasse

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3
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Underordnet fareklasse

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: Ikke anvendbar.

Etiketter

Kode for tunnelrestriksjon

ADR/RID: D/E

Spesielle bestemmelser

ADR/RID: 640E

Kemler Kode

ADR/RID: 30

Hazchem (farekjemisk) kode

ADR/RID: 3Y

EMS

IMDG: F-E,S-E

14.4. Emballasjegruppe
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: III

14.5. Miljøfarer
ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: ingen

Havforurensende stoff

IMDG: nei

14.6. Spesielle forsiktighetsregler for bruker

se del 6-8

14.7. Transport i store kvanta i henhold til Tillegg II av MARPOL73/78 og IBC koden

Leveringer skal bare utføres basert på passende emballasje og i samsvar med trafikkregler.

Kapittel 15. Regelverksmessige opplysninger

15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller
blandingen
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Nasjonale forskrifter

Dette Sikkerhetsdatablad har blitt utarbeidet i henhold til norsk lovgivning.

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, 16 juli 2002 med vedlegg. Administrative normer for forurensning i
arbeidsatmosfære 2003, Arbeidstilsynet 2003. Forskrift om vern mot eksponering på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften), 8
mars 2001. Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets. redningsoppgaver (Direktoratet
for samfunssikkerhet og beredskap), 1 juli 2002, med tilhørende forskrifter. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(Avfallsforskriften), 1 juni 2004.

Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer(AT-577).
Arbeidsmiljø i bilverksteder og bensinstasjoner (AT-564).
Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (AT-524).
Stoffkartotekforskriften (AT-565).
Kjemikalieforskriften (AT-566).
Hva du bør vite når du bruker åndedrettsvern (AT-539).
Kun til bruk profesjonelt.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerheten

Ingen sikkerhetskontroller ble utført på blandingen.

Kapittel 16. Andre opplysninger
R-setninger med faresymboler fra kapittel 3

R10 Brannfarlig.
R11 Meget brannfarlig.
R20 Farlig ved innånding.
R20/21 Farlig ved innånding og hudkontakt.
R36 Irriterer øynene.
R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden.
R37 Irriterer luftveiene.
R38 Irriterer huden.
R50/53 Meget giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i

vannmiljøet.
R51/53 Giftig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmil-

jøet.
R52/53 Skadelig for vannlevende organismer, kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vann-

miljøet.
R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging.
R66 Gjentatt eksponering kan forårsake tørr og sprukken hud.
R67 Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet.

H-setninger med faresymboler fra kapittel 3

H225 Meget brannfarlig væske og damp.
H226 Brannfarlig væske og damp.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H312 Farlig ved hudkontakt.
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332 Farlig ved innånding.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Informasjonen er innhentet fra referanseverk og annen relevant litteratur.

Stoff Nr. CAS nr: www.cas.org./EO/regsys.html
EC nr: http://ecb.jrc.it/esis/index.php?PGM=ein
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Komponenter som kan forårsake helse- eller
miljøskade etter direktiv 67/548/EOF

http://ecb.jrc.it/existing-chemicals/
http://ecb.jrc.it/classification-labelling/
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB
http://www.cdc.gov/niosh/ipcs/icstart.html

Øvrige forskrifter eller innskrenkninger. Direktiv 76/769/EF
Direktiv 98/24/EF
Direktiv 90/394/EF
Direktiv 793/93/EF
Direktiv 1999/45/EF
Direktiv 2006/8/EF
EUR-LEX: http://europa.eu.int/eur-lex/lex

Eksponeringsgrense for rent stoff http://osha.europa.eu/OSHA

Råd om opplæring

Direktiv 76/769/EF
Direktiv 98/24/EF

Utfyllende opplysninger

Opplysningene i dette HMS-datablad er i samsvar med dagens kunnskapsnivå og baserer seg på nasjonale bestemmelser og
regelverket innen EU. Uten skriftlig tillatelse får produktet ikke brukes til andre formål enn det som er nevnt i kapittel 1. Brukeren
er ansvarlig for at alle aktuelle lovbestemmelser overholdes. Produktet får kun håndteres av personer over 18 år med tilstrekkelig
informasjon om bruken av produktet, produktegenskaper og nødvendige sikkerhetsregler. Opplysningene i dette MHS-datablad
beskriver sikkerhetskravene til produktet og innebærer ingen garanti for produktets egenskaper.

Rapportversjon

Utgave Endringer
22.2 3

Revisjonsdato: 2014-05-28
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Tillegg - Utsettelses scenarier
Konsolidert eksponeringsvurdering for industriell og profesjonell bruk av lakkmaterial

Den konsoliderte eksponeringsvurderingen gir spesifikk informasjon om hvordan en farlig substans (i en blanding) skal
håndteres og kontrolleres. Det kreves spesifikke bruksbetingelser for å se til at bruken er sikker for mennesker og miljø. Samsvar
med driftsbetingelser og tiltak for risikoanalyse kreves dersom eksponeringsvuderingen er vedlagt et obligatorisk
sikkerhetsdatablad. I dette tilfellet må identifiserte tiltak for risikoanalyse implementeres dersom ikke etterordnet bruker kan
garantere sikker bruk på annen måte.

1. Konsolidert eksponeringsvurdering (type 1) for applikasjon av lakk ved spraying

Fri kort tittel:

Industriell eller profesjonell applikasjon av belegg ved spraying (profesjonell bruk i nær industriell herding)

Systematisk tittel bastert på bruk deskriptorer:

Anvendelsessektor SU 22, SU 3
Produktkategori PC9a, PC9b
Prosesskategori PROC4 (dekking PROC2), PROC5 (dekking PROC3),

PROC8a (dekking PROC8b), PROC7 or PROC11
Miljøutslipp kategori ERC4, ERC5, ERC6d

Aktiviteter dekket:

Forberede (blanding, tilføring av aktivator, justering viskositet), overføring/lasting, applikasjon ved spraying, tørking og herding av
lakkmaterial

Medvirkende scenarier:

spERC x1 Spray belegging inkl. skylletap
PROC4 (dekking PROC2) Kan brukes for: Tørking og herding av strøk
PROC5 (dekking PROC3) Kan brukes for: Blanding av farger, tilføring av aktivator, justering av viskositet
PROC8a (dekking PROC8b) Overføring av substans eller preparat (lasting/lossing)
PROC7 Industriell spraying
PROC11 Ikke-industriell spraying

2. Driftsbetingelser og tiltak for risikoanalyse

2.1. Medvirkende miljøscenario

Forberede, overføring/lasting, applikasjon ved spraying, tørking og herding av lakkmaterial

Prosessvilkår/tilstander:

Potensiell overføring til prosessavløpsvann ved bruk av Venturi vår skrubber for samling av overspray

M(sperc) Overfør til prosess-
avløpsvann

Utslipp etter
WWTP på
stedet

Kommunal
STP

spERC x1 Faststoffer i maling 70% 10% ja
spERC x1 Flyktige komponen-

ter i maling
100% 100% ja

Potensiell overføring til prosessavløpsvann ved behandling av slam fra rengjøring av utstyr

M(sperc) Overfør til prosess-
avløpsvann

Utslipp etter
WWTP på
stedet

Kommunal
STP

spERC x3 Faststoffer i maling 10% n.a. ja
spERC x3 Flyktige komponen-

ter i maling
10% n.a. ja
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2.2. Medvirkende arbeiderscenarioer

Forberede, overføring/lasting, applikasjon ved spraying, tørking og herding av lakkmaterial

PROC DOA LEV/TRV RPE DPE
Blanding 5 (dekking 3) > 4 h TRV nei yes level 2
Overføring 8a (dekking 8b) > 4 h TRV nei yes level 2
Ikke-industriell spraying 11 > 4 h LEV ja pga. aerosol yes level 2
Industriell spraying 7 > 4 h LEV ja pga. aerosol yes level 2
Herding 4 (dekking 2) > 4 h TRV nei yes level 2

Ytterligere spesifikasjon:

Parametrene ovenfor representerer standard (normale) forutsetninger iht. CEPE kartlegging for driftsbetingelser Gyldig
informasjon om tiltak for risikoanalyse for spesifikk formulering finnes i del 3. Avledede alternativer forklares i del 4 (skalering).

3. Eksponeringsvurdering og referanse til kilden

Eksponeringsvurdering basert på første scenarier for kjemikalier som brukes i dette preparatet som levert av produsenter og
importører. Identifisering av en blysubstans indikator per rute er basert på DPD+metoden, med hensyn til innhold, støv og
farekarakteristikker. Bruk av blandingen vurderes som sikker når betingelsene for sikker bruk av blysubstans indikatoren
respekteres. Risikovurdering brukes ikke så lenge ingen første eksponeringsscenarier er tilgjengelige.

3.1. Miljøvurdering

Vurderingsmetode:

ACEA spERC concept

Potensiell overføring til prosessavløpsvann ved bruk av Venturi vår skrubber for samling av overspray

LSI (akvatisk) LSI %
rekke-
vidde

M(sperc)
Over-
før til
prosess-
avløpsvann

Utslipp
etter
WWTP
på ste-
det

Utslipp
etter
kom-
munal
STP

For-
tynner
faktor

Mottaks-
legeme

PNEC
over-
flate-
vann

spERC x1b
(volatiles)

solvent nafta (petro-
leum), lett aromatisk
inneholder< 0,1 vekt-%
benzen

>1–5 – 100% 100% 10% 1 18.000
m3/d

–

3.2. Arbeidervurdering

Vurderingsmetode:

ECETOC TRA version 3.0

Råd om åndedrettsvern utstyr for PROC 7, 11 og om dermalt verneutstyr er basert på Axalta ekspertvurdering Reaktiv fortynner
(styren) slippes kun ut i rekkevidden 1 til 5 %.
Forberedelse, overføring/lasting, applikasjon ved spraying, tørking og herding av lakkmaterial – profesjonell herding

PROC Rute LSI LSI %
range

DOA LEV /
TRV

RPE DPE DNEL RCR

Blanding 5 (dekking 3) Innånding xylen >25 > 4hr Teknisk
ventila-
sjon i
rommet

ingen – 50 0,60

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Overføring 8a (dekking
8b)

Innånding xylen >25 > 4hr Teknisk
ventila-
sjon i
rommet

ingen – 50 0,60
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PROC Rute LSI LSI %
range

DOA LEV /
TRV

RPE DPE DNEL RCR

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Ikke-
industriell
spraying

11 Innånding xylen >25 > 4hr Lokal
ventila-
sjon

Fil-
ter-
mas-
ke
(90
%
effek-
tiv)

– 50 0,20

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Herding 4 (dekking 2) Innånding xylen >25 > 4hr Teknisk
ventila-
sjon i
rommet

ingen – 50 0,30

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Forberedelse, overføring/lasting, applikasjon ved spraying, tørking og herding av lakkmaterial – industriell herding

PROC Rute LSI LSI %
range

DOA LEV /
TRV

RPE DPE DNEL RCR

Blanding 5 (dekking 3) Innånding xylen >25 > 4hr Teknisk
ventila-
sjon i
rommet

ingen – 50 0,60

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Overføring 8a (dekking
8b)

Innånding xylen >25 > 4hr Teknisk
ventila-
sjon i
rommet

ingen – 50 0,60

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Industriell
spraying

7 Innånding xylen >25 > 4hr Lokal
ventila-
sjon

Luft-
mas-
ke
(95
%
effek-
tiv)

– 50 –

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Herding 4 (dekking 2) Innånding xylen >25 > 4hr Teknisk
ventila-
sjon i
rommet

ingen – 50 0,30

Hud xylen >5–25 > 4hr – – Resistente
hansker,
trening

3.182 <0,01

Ytterligere spesifikasjon:

Ovennevnte eksponeringsvurdering er utført for lakkmateriale som levert. Eksponeringsvurdering krever tilpasning med blanding
klar for bruk (bedømmelse herder og/eller fortynner)
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4. Veiledning for etterordnet bruker for å vurdere om han arbeider innenfor grensene satt av
eksponeringsscenario

Del 4 er felles og er tilgjengelig på slutten av vedlegget.

1. Konsolidert eksponeringsvurdering (type 3) for sliping

Fri kort tittel:

Industriell eller profesjonell sliping av herdet belegg (profesjonell bruk i nær industriell herding)

Systematisk tittel bastert på bruk deskriptorer:

Anvendelsessektor SU 22, SU 3
Produktkategori PC9a, PC9b
Prosesskategori PROC24
Miljøutslipp kategori ERC12a

Aktiviteter dekket:

Sliping av herdet belegg

Medvirkende scenarier:

spERC x4 Våt sliping/våt støvsamling i serieproduksjon
spERC x5 Våt sliping/våt støvsamling i etterbearbeidelse prosess
PROC24 Kan brukes for: Sliping, kverning, avskalling eller polering av herdet belegg

2. Driftsbetingelser og tiltak for risikoanalyse

2.1. Medvirkende miljøscenario

Sliping av herdet belegg

Prosessvilkår/tilstander:

Potensiell overføring til prosessavløpsvann ved bruk av våte slipeteknikker eller våt støvsamling

M(sperc) Overfør til prosess-
avløpsvann

Utslipp etter
WWTP på
stedet

Kommunal
STP

spERC x4 (solids) Faststoffer i tørr film 2% 10% ja
spERC x5 (solids) Faststoffer i tørr film 2% 100% ja

2.2. Medvirkende arbeiderscenarioer

Sliping av herdet belegg

PROC DOA LEV/TRV RPE DPE
Sliping 24 > 4 h LEV nei yes level 2

Ytterligere spesifikasjon:

Parametrene ovenfor representerer standard (normale) forutsetninger iht. CEPE kartlegging for driftsbetingelser Gyldig
informasjon om tiltak for risikoanalyse for spesifikk formulering finnes i del 3. Avledede alternativer forklares i del 4 (skalering).

3. Eksponeringsvurdering og referanse til kilden

Eksponeringsvurdering basert på første scenarier for kjemikalier som brukes i dette preparatet som levert av produsenter og
importører. Identifisering av en blysubstans indikator per rute er basert på DPD+metoden, med hensyn til innhold, støv og
farekarakteristikker. Bruk av blandingen vurderes som sikker når betingelsene for sikker bruk av blysubstans indikatoren
respekteres. Risikovurdering brukes ikke så lenge ingen første eksponeringsscenarier er tilgjengelige.
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3.1. Miljøvurdering

Ingen relevant økotoksikologisk påvirkning forventet; spesifikk beskrivelse og vurdering av miljø eksponering foreldet;

3.2. Arbeidervurdering

Ingen relevant toksikologisk påvirkning forventet; spesifikk beskrivelse og vurdering av arbeider eksponering foreldet;

Ytterligere spesifikasjon:

Ovennevnte eksponeringsvurdering er utført for tørt innhold av lakkmaterial som levert. Eksponeringsvurdering krever tilpasning
med blanding klar for bruk (inkl. reagerte komponenter hvor det passer)

4. Veiledning for etterordnet bruker for å vurdere om han arbeider innenfor grensene satt av
eksponeringsscenario

Ved variasjon i driftsbetingelsene og risikoanalyse (skalering), en etterordnet bruker kan se om han arbeider innenfor
eksponeringsscenariets grenser.
Standard skalering kan være basert på eksponering endringsfaktorer som brukt av ECETOC TRA som er opplistet nedenfor.
RCR(s) = RCR(o) * EMF(s)/EMF(o)
RCR(er) skal være < 1
RCR(s) = skalert farekarakterinseringsforhold; RCR(o) = original farekarakteriseringsforhold (i del 3)
EMF(er) = endringsfaktor eksponering valgt for skalering; EMF(o) = original endringsfaktor eksponering (i del3)
Skalering kan brukes fortløpende for flere påvirkningsfaktorer.
Eksempel: Ingen teknisk romventilasjon for blanding av farger (EMF(o) = 0.3), varighet av aktivitet begrenset til 1 h/d (EMF(s) =
0.2)

Spesifikk skalering kan være basert på målte verdier på individuelle steder.

Innhold Innhold DOA DOA
% rekkevidde Faktor h Faktor
> 25 1 > 4 1
5 - 25 0.6 1 - 4 0,6
1 - 5 0.2 0,25-1 0,2
< 1 0.1 <0,25 0,1

Åndedrettsvern
Faktor

No RPE 1
Filtermaske 0,1 Level 1
Luftmaske 0,05 Level 2

Beskyttelsesutstyr for huden Faktor
Ingen hansker 1
Passende hansker 0,2 Level 1
Resistente hansker, trening 0,1 Level 2
Resistente hansker, spesifikk tre-
ning

0,05 Level 3

PROC Faktor for TRV Faktor for LEV Industriell herding Faktor for LEV Profesjonell herding Faktor for LEV Dermal innvirkning
2 0.3 0.1 0.2 0.1
3 0.3 0.1 0.2 0.1
4 0.3 0.1 0.2 0.1
5 0.3 0.1 0.2 0.005
7 0.05 n.a. 0.05

8a 0.3 0.1 0.2 0.01
8b 0.3 Sol 0.05 Sol 0.2 0.1
8b 0.3 Vol 0.03 Vol 0.1 0.1
11 n.a. 0.2 0.02
24 0.2 0.25 0.1

PROC Faktor PROC Justert
faktor Pro-
fesjonell

Justert fak-
tor Industri-
ell

4 (høy flyktighet) 1 2 (høy flyktighet) 0.2 0.5
5 (høy flyktighet) 1 3 (høy flyktighet) 0.2 0.4
8a (høy flyktighet) 1 8b (høy flyktighet) 0.5 0.6
4 (middels flyktighet) 1 2 (middels flyktighet) 0.4 0.5
5 (middels flyktighet) 1 3 (middels flyktighet) 0.25 0.5
8a (middels flyktighet) 1 8b (middels flyktighet) 0.5 1
4 (lav flyktighet) 1 2 (lav flyktighet) 0.5 0.2
5 (lav flyktighet) 1 3 (lav flyktighet) 0.3 0.6
8a (lav flyktighet) 1 8b (lav flyktighet) 0.4 0.5
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Ekstra forklaring

Bruk av private sluttbrukere (SU 21) vurderes ikke siden produktet kun er til for profesjonell bruk.
Bred dispersiv bruk (ERC 8a-8f) forventes ikke som profesjonell bruk i malingsbutikker vurderes som ikke-dispersiv (punktkilde)
Ingen relevant substansoverføring forventet til sjøvann, sediment eller jord pga. bruk i dedikerte installasjoner.
Miljøvurdering kun relevant dersom substansen overføres til avfallsvann
Miljøvurdering basert på ACEA sektor spesifikk ERC metode (spERC faktorer for faststoffer og flyktige komponenter)
spERC metoden skal kun brukes for å vise sikker bruk av en substans for miljøaspekter under REACH.
Det er ikke egnet for å vise samsvar med gjeldende reguleringer for lokalt avløpsvann.
Svelging (oral rute) ikke vurdert som ikke ansett for å oppstå ved industriell / profesjonell bruk
Farer pga. partikkelform ubetydelig pga. inkludering i polymer matriks (silicogenic eller lignende komponenter)
Arbeider eksponeringsvurdering basert på DNELs skal kun brukes for å vise sikker bruk av substanser under REACH.
Det er ikke egnet for å vise samsvar med gjeldende arbeids-eksponeringsgrenser (som vist i del 8 til SDS).
Arbeids-eksponeringsgrenser kan gjelde for gjenværende monomer (f.eks. formaldehyd, monomerisk isocyanateer) som ikke
vurderes under REACH.
Eksponeringsvurdering er utført for levert lakkmaterial.
Tilpassing kan kreves for blanding som er klar for bruk avhengig av utvalg av spesifikk herder og fortynner
Eksponeringsvurdering utføres for applikasjon av lakkmaterial ved romtemperatur.
Tilpasning kan kreves for applikasjon ved økte temperaturer (f.eks. varm spraying).
Tap under levetiden ubetydelig, uansett mindre enn 1 %
Avfallsnivå ikke vurdert som forbrenning / biologisk behandling av avfall og sikker deponering av inertrester forventes
Bruk som belegging av leker, artikler designet for lengre hudkontakt eller indirekte kontakt med mat behøver ytterligere vurdering
Ingen SVHC over deklarasjonsterskelen inkludert, hvis det ikke er beskrevet i del 3 til SDS

Godt praktisk råd

Følgende råd skal følges så lenge eksponeringsvurderingen i del 3 ikke inneholder tilstrekkelig
informasjon

Anbefaling for å bruke teknisk ventilasjon i rommet.
Råd om å bruke hud/øyebeskyttelse som standard RMM pga. fare for sprut/drypp.
Råd om åndedrettsvern utstyr for PROC 7, 11 er basert på Axalta ekspertvurdering
Det tilrådes å bruke spraykabinett eller effektiv ventilering.
Råd om å bruke åndedrettsvern som standard RMM pga. aerosoldannelse, til og med i ventilert kabinett.
Råd om å bruke integrert støvavsuging, i tilfelle av luftresirkulering iht. EN 60335.
Anbefaling om å bruke åndedrettsvern under sliping, også i kombinasjon med integrert støvavsuging.
Råd om å bruke lokal ventilasjon iht. EN 15012 for sveising av belagte substrater.
Råd om å skaffe spillbeholdersystem iht. reguleringen som brukes.
Anbefaling for å unngå kontakt med vann.

Standardisert bruk deskriptorer iht. European Chemical Agency (EChA) Veiledning om informasjonskrav
og kjemisk sikkerhetsvurdering, kapittel R.12

SU 3 Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle
anlegg

SU 22 Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdannelse, underholdning,
tjenester, håndværkere)

PC9a Belegg og malinger, Tynnere, Malingfjernere
PC9b Fyllmasser/sparkel, glassmesterkitt, gips, modeleringsleire
PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prossess med tilfeldig kontrollert utsettelse
PROC3 Bruk i lukket batchprossess (syntese eller formulering)
PROC4 Bruk i batch og annen prossess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer
PROC5 Blanding i batch prossesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller

betydelig kontakt)
PROC7 Industriell spraying
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-

dediserte anlegg
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dedi-

serte anlegg
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC24 Høy (mekanisk) energi opparbeiding av solide metaller eller stoffer bundet i materialer

og/eller artikler
ERC4 Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del av artikler
ERC5 Industriell bruk som resulterer i innlemmelse i eller på en matrise
ERC12a Industriell bearbeiding av artikler med slipeteknikker (lavt utslipp)
ERC6d Industrielt bruk av prosessregulatorer for polymeriseringsprosesser i produksjonen av

harpikser, gummityper, polymerer
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Glossar

SU Anvendelsessektor
PC Produktkategori
PROC Prosesskategori
ERC Miljøutslipp kategori
AC Artikkelkategori
spERC Sektor spesifikk miljøfrigjøringskategori (for ACEA brukere)
ACEA European automobile manufacturers association
AIRC Føderasjon av organisasjoner som reparerer kjøretøy
CEPE Europeisk råd for produsenter og importører av maling, utskriftsblekk og kunstneres far-

ger
OC Driftsbetingelse
DOA Varighet aktivitet
LEV Lokal ventilasjon
TRV Teknisk ventilasjon i rommet
RMM Risikohåndteringstiltak
RPE Åndedrettsvern
DPE Dermalt beskyttelsesutstyr
WWTP Behandlingsanlegg for avløpsvann (på stedet)
STP Kloakkbehandlingsanlegg (kommunalt)
SVHC Substans med høy bekymringsverdi
LSI Bly substans indikator
M(sperc) Maksimum volum av blysubstans som kan brukes sikkert under betingelser beskrevet av

CEPE spERC
DNEL Avledede ingen virkning nivå
DMEL Avledet minimum effektnivå
PNEC Forutsagt ingen virkning konsentrasjon
ECETOC TRA Målrettet risikovurdering som foreslått av Europeisk senter for økotoksikologi og toksiko-

logi til kjemikaler
RCR Farekarakterinseringsforhold

c© 2014 Axalta Coating Systems, LLC and all affiliates. Med enerett.
Copies may be made only for those using Axalta Coating Systems products.

C6000 v22.2
Revisjonsdato: 2014-05-28
Utskriftsdato: 2014-05-28
no/NO Side 22 - 22


