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Säkerhetsdatablad
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 Omarbetad:
24/03/2018

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

 1.1  Produktbeteckning 
Handelsnamn:: 	 	 Stormsure Ltd

Artikelnummer: 	 	 EPTB 1048


1.2  Relevanta identifierade användningar av ämnet eller 
blandningen och användningar som det avråds från
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande

 Ämnets användning / tillredningen Lim

1.3  Närmare upplysningar om den som tillhandahåller 
säkerhetsdatablad  
  Tillverkare/ leverantör: Stormsure Limited 

Lode Road, Hall Farm, Bottisham, 

	 	 	 	 Cambridge, CB25 9DN United Kingdom.

                                   	 www.stormsure.com

                                   	 +44 (0) 33 33 44 15 00

	 	 	 	 info@stormsure.com


   Område där upplysningar kan inhämtas:: 
Stormsure Limited 
Lode Road, Hall Farm, Bottisham, 


	 	 	 	 Cambridge, CB25 9DN United Kingdom.

                                   	 www.stormsure.com

                                   	 +44 (0) 33 33 44 15 00

	 	 	 	 info@stormsure.com


1.4  Telefonnummer för nödsituationer: 
In case of poisoning:
GBK-EMTEL International Tel.(24h): +49(0)6132/84463 (all languages)
In case of transport accidents: Tel.(24h): (001) 352 323 3500 (Infotrac - Contract ID: 90373 / GBK)  

Stormsure Ltd

http://www.stormsure.com
http://www.stormsure.com
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Avsnitt 2: Farliga egenskaper 

 2.1  Klassificering av ämnet eller blandningen 
Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

 
Zusätzliche Angaben: 
Die Einstufung erfolgte aufgrund des Berechnungsverfahrens der CLP-Verordnung. 


 2.2  Märkningsuppgifter 

 Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

 Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen
 Faropiktogram

 

   GHS02       GHS07        GHS08


  Signalord: Fara


Riskbestämmande komponenter för etikettering:

 4,4'-metylendifenyldiisocyanat


Faroangivelser:

Flam Liq. 2 H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

Resp. Sens. 1 H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller 
andningssvårigheter vid inandning.

STOT SE 3 H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H319  Orsakar allvarlig ögonirritation.

H334  Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller 
andningssvårigheter vid inandning.

H336  Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
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Skyddsangivelser:


 Ytterligare uppgifter:: 
 EUH204  Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion. 

2.3   Andra faror 
Tag bort antändningskällor som t ex svetsapparater, ringklockor, värmeplattor, 
kylskåp, element med värmemagasin etc från den vidare omgivningen och 
från lägre liggande våningsytor om produkten används på stora ytor! Sätt upp 
varningsskyltar som varnar för explosionsfarlig atmosfär!

Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
-  PBT: Ej användbar.
-  vPvB: Ej användbar.

P210  Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, 
öppna lågor och andra antändningskällor. 
Rökning förbjuden.

P243  Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

P261  Undvik att inandas dimma/ångor/sprej.

P271  Används endast utomhus eller i väl ventilerade 
utrymmen.

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.

P308+P313  Vid exponering eller misstanke om exponering Sök 
läkarhjälp.

P337+P313  Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P403  Förvaras på väl ventilerad plats.

Stormsure Ltd
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Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar  

3.2   Kemisk karakterisering: Blandningar 
Beskrivning: Blandning av olika ämnen 
Farlige innholdsstoffer: 


SVHC:  Innehåller inte SVHC-ämnen 
Ytterligare hänvisningar: 
De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 


4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Efter inandning:
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Hos sensibiliserade personer kan det uppstå en reaktion även vid minimala 
koncentrationer av isocyanat. Följande symptom kan bland annat uppstå: 
irritation i ögonen, näsan, strupen och lungorna, sannolikt i kombination med 
torr strupe, trånghetskänsla i bröstet och andningsproblem.
Symptomen kan uppträda flera timmar efter exponeringen.
Efter kontakt med huden:
Torka av berörda hudpartier med bomull eller cellstoff och tvätta därefter 
noggrant med vatten eller ett milt rengöringsmedel.

CAS: 141-78-6 
EINECS: 205-500-4 
Reg.nr.: 01-2119475103-46-
xxxx 

Ethylacetat


Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, 
H336 

20-30
%

CAS: 101-68-8 
EINECS: 202-966-0 
Reg.nr.: 01-2119457014-47-
xxxx 

 4,4'-metylendifenyldiisocyanat


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

<1%

CAS: 4083-64-1 
EINECS: 223-810-8 
Reg.nr.: 01-2119980050-47-
xxxx 

 4-isocyanatosulfonyltoluen


Resp. Sens. 1, H334; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 
2, H319; STOT SE 3, H335


<0.1%

Stormsure Ltd
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Hudirritation Sensibilisering möjlig vid hudkontakt. Djurförsök har visat att 
hudkontakten med ämnen som är kända som sensibiliserande för 
andningsvägarna, t.ex. diisocyanater, kan utlösa sensibilisering av 
andningsvägarna. Använd därför långärmad skyddsklädsel och 
skyddshandskar vid arbeten där en (o)avsiktlig hudkontakt med isocyanater 
kan vara möjlig (till exempel vid underhållsarbeten eller vid öppning av 
behållaren).
Efter kontakt med ögonen:
Skölj ögonen med ljummet vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. 
Kontakta läkare.
Efter förtäring:  Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och 
fördröjda 
 Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och 
särskild behandling som eventuellt krävs 
Vid föreliggande sensibilisering på grund av isocyanater bör en läkare 
konsulteras när det gäller kontakt med andra sensibiliserande ämnen eller 
ämnen som irriterar andningsvägarna på grund av det aktuella arbetet. Vid 
behandling av en exponering bör man inrikta sig på kontroll av patientens
symptom och kliniska tillstånd. Det är nödvändigt att se till att patienten får 
tillräckligt med luft och syre. Isocyanater kan orsaka sensibilisering av 
andningsvägarna eller framkalla astmaliknande symptom (bronkospasmer). 
Andningssymptom inklusive lungödem kan uppträda med fördröjning.
Personer bör stanna kvar för observation 24-48 timmar efter en betydande 
exponering vid tecken på andnöd.

Stormsure Ltd
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder  

5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckningsmedel:
Spridd vattenstråle
Alkoholbeständigt skum
Brandsläckningspulver
Koldioxid
Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl: Vatten med full stråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Vid uppvärmning eller brand - möjlig bildning av giftiga gaser.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal 
Speciell skyddsutrustning:
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Ved oppheting og i tilfelle av brann er dannelse av giftige gasser mulig.

5.3 Råd til brannmannskaper
Spesielt verneutstyr: Bær åndedrettsbeskyttelse egnet for omgivelsesluften. 

 
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 


6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder 
vid nödsituationer 
Se till att ventilationen är tillräcklig.
Använd andningsskydd vid risk för ångor/damm/aerosol.
Håll åtslid från antändningskällor.

6.2 Miljöskyddsåtgärder:  
Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
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6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:  
Städa upp mekaniskt.


6.4 Hänvisning till andra avsnitt 
Information beträffande säker hantering se avsnitt 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se avsnitt 8.
Information beträffande avfallshantering se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring 


7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering Sörj för god ventilation/
utsug på arbetsplatsen. 
Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:

Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning.

Vidta åtgärder mot elektrostatisk uppladdning.

Håll åtskild från antändningskällor - rök ej.


7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell 
oförenlighet 
Lagring:

Krav på lagerutrymmen och behållare: Förhindra produkten från att tränga 
ner i marken.

Hänvisningar beträffande sammanlagring: Förvaras åtskilt från livsmedel.

Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren: 
Skyddas mot frost.

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Skyddas mot värme och direkt solljus.

Behållaren förvaras i utrymme med god ventilation.

Förvaras torrt.

Lagringsklass (according german VCI-concept): 3


7.3 Specifik slutanvändning  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
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AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd  
 
Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska 
anläggningar: 
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.


8.1   Kontrollparametrar 


Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:

DNEL- verdier: 

8.2 Begränsning av exponeringen 
Personlig skyddsutrustning:
Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

 CAS: 141-78-6 Etylacetat 
 OEL (SE) Korttidsvärde:: 1468 mg/mÑ, 400 ppm

Nivågränsvärde:: 734* mg/mÑ, 200* ppm
*E

IOELV (EU)  Korttidsvärde: 1468 mg/mÑ, 400 ppm
 Nivågränsvärde:: 734 mg/mÑ, 200 ppm

 CAS: 101-68-8 4,4'-metylendifenyldiisocyanat 

 OEL (SE) Korttidsvärde: 0,05 mg/mÑ, 0,005 ppm
Nivågränsvärde: 0,03 mg/mÑ, 0,002 ppm
M, S

 CAS: 141-78-6 Etylacetat

Inhalativ worker (long-term 
exposure/systemic) 


worker (long-term 
exposure/local) 

734 mg/m3 


734 mg/m3 


 CAS: 101-68-8 4,4'-
metylendifenyldiisocyanat

Inhalativ worker (long-term 
exposure/systemic) 


worker (long-term 
exposure/local) 

0,05 mg/m3 


0,05 mg/m3 
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Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och foder.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Andningsskydd:
Krävs ej vid god rumsventilation resp. tillräckligt utsug.
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid 
intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är 
oberoende av omgivningsluften.
Korttidsfilterutrustning:
A2 (DIN EN 14387 / DIN EN 141)
Handskydd (DIN EN 420):
Direktkontakt med den kemiska blandningen skall undvikas genom 
organisatoriska åtgärder.
Vid arbete med handskar skall ett hudskyddsmedel appliceras i förväg för 
undvikande av svullnad av huden, och efter arbetet skall ett hudrengörings- 
och hudvårdsmedel användas.
Observera den angivna genomträngningstiden (med början i den första 
produktkontakten)! När genomträngningstiden har löpt ut måste handskarna 
kastas och nya handskar användas!
För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:
Om längre kontakt med den kemiska blandningen blir nödvändig 
rekommenderas en fast överdragshandske mot mekanisk belastning i 
kombination med underhandsken "Barrier 02-100" från Ansell 
(genomträngningstid 480 min).
För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av 
följande material:
Nitrilgummi (0,8 mm - genomträngningstid 15 min)
Som sprutskydd lämpar sig handskar av följande material:
Som skydd mot stänk rekommenderas: engångshandskar i nitril (tjocklek 
minst 0,12 mm) med långa kragar. Efter kontakt med den kemiska 
blandningen måste nitrilengångshandsken omedelbart tas av, och en ny 
nitrilengångshandske tas på.
Ögonskydd Skyddsglasögon.

Stormsure Ltd
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ABSCHNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 


9.1  Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske 
egenskaper. 
alminnelige opplysninger
 
Aussehen:


 Ändring av tillståndet: 

 
  Explosionsgränser::: 


 
Löslighet i / blandbarhet med

Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten::  Ej bestämd.


Form  Trögflytande

 Farg:  Färglös

 Lukt:  Karakteristisk

 Lukttröskel:  Ej bestämd.

  Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: 77 °C 

 Flampunkt:: 
 -4 °C 

 Tändningstemperatur:: 460 °C 

 Nedre: 2,1 Vol %

 Övre: 11,5 Vol %

 Ångtryck vid 20 °C: 97 hPa 

 Densitet vid 20 °C 0,97 g/cm3 

 Ångdensitet: Ej bestämd.

 Avdunstningshastighet:: Ej bestämd.

Vatten Olöslig 

Reagerar med vatten

Stormsure Ltd



� 


Datum för utskrift: 

11/04/2018

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG)

nr. 1907/2006,

Artikel 31

versionsnummer 3


 Omarbetad:
24/03/2018

Viskositet::  

 
Lösningsmedelhalt::: 

 

9.2  Annan information  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.


Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet  

10.1 Reaktivitet  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.


10.2 Kemisk stabilitet
Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Reaktion med alkoholer, aminer, vattniga syror och frätande medel.
Reagerar med vatten under bildande av koldioxid. Vid slutna behållare råder 
risk för bristning p.g.a. tryckgenerering.

10.4 Förhållanden som ska undvikas 
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10.5 Oförenliga material: 
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:
Vid brand kan följande ämne/ämnen bildas:

 dynamisk ved 20 °C 20000 mPas (Brookfield) 

Organiska lösningsmedel: 30,0 %

VOC (EU) 291,0 g/l

VOC (EU) 30,00 %

VOC (CH): 30,00 %

Stormsure Ltd
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Nitrösa gaser.
Ytterligare uppgifter: Öppna ett trycksatt kärl försiktigt och tappa av trycket.

AVSNITT 11: Toxikologisk information 


11.1  Information om de toxikologiska effekterna  

Akut toxicitet:  Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte 
anses vara uppfyllda.
 
 Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: 

Primär retningseffekt: 
 
På huden: Långvarig eller regelbunden kontakt med huden kan orsaka irritationer.


På ögat: 
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Luftvägs-/hudsensibilisering
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid 
inandning.
CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska 
egenskaper)
Mutagenitet i könsceller
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.
Cancerogenitet
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.
Reproduktionstoxicitet

CAS: 141-78-6 etylacetat 
Oral LD50 4.935 mg/kg (rbt) 

Inhalativ LC50/4 h 1.600 mg/l (rat) 

CAS: 101-68-8 4,4'-metylendifenyldiisocyanat

Inhalativ LC50/4 h 11 mg/l (ATE) 

Stormsure Ltd



� 


Datum för utskrift: 

11/04/2018

Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG)

nr. 1907/2006,

Artikel 31

versionsnummer 3


 Omarbetad:
24/03/2018

 Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.
Specifik organtoxicitet – enstaka exponering
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Specifik organtoxicitet – upprepad exponering
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.
Fara vid aspiration
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses 
vara uppfyllda.

AVSNITT 12: Ekologisk information 

12.1 Toxicitet 
Akvatisk toxicitet: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.


12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant 
information finns till förfogande.


12.3 Bioackumuleringsförmåga  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.


12.4 Rörlighet i jord  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Ytterligare ekologiska hänvisningar:
Allmänna hänvisningar: Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i 
avloppsnätet.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen 
PBT: Ej användbar.
vPvB: Ej användbar.

12.6 Andra skadliga effekter  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
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AVSNITT 13: Avfallshantering 

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder 
Rekommendation: Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.
EWC-Code(s):
Får ej släppas ut i marken, i vattendrag eller avloppssystem, utan skall 
avfallshanteras som
industriavfall. Dessa EU-avfallskoder är rekommendationer för avfall som 
uppstår vid användning av
lim och fogmassa. Om organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen 
finns med under punkt 3 i
detta säkerhetsdatablad, skall det därur uppkomna avfallet klassificieras som 
farligt (*).
Avfall som uppstår vid användning:
08 04 09* Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller 
andra farliga ämnen
08 04 10 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Avfall som uppstår vid rengöring:
08 04 11* Lim- och fogmasseslam som innehåller organiska lösningsmedel 
eller andra farliga ämnen
08 04 12 Annat lim- och fogmasseslam än det som anges i 08 04 11

Smutsigt förpackningsavfall:
 15 01 10* Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av 
farliga ämnen


Rent förpackningsavfall:

15 01 01 Pappers- och pappförpackningar

15 01 02 Plastförpackningar

15 01 04 Metallförpackningar

Ej rengjorda förpackningar: 
 Rekommendation:  Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.

VSNITT 14: Transportinformation 

 
14.1 UN-Nummer 
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA: UN1133

Stormsure Ltd
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14.2  Officiell transportbenämning 

ADR/RID/ADN: 	 	 	 	 	 	 1133 LIM

IMDG, IATA: 	 	 	 	 	 	 ADHESIVES 
 
14.3  Faroklass för transport 
 
ADR/RID/ADN, IMDG, IATA 
 

 
 

 
Klasse: 3	 	 	 	 	 	 	 3  Brandfarliga vätskor
Gefahrzettel: 3

14.4  Förpackningsgrupp  

ADR/RID/ADN, IMDG, IATA: 	 	 	 II  

14.5  Miljöfaror::  

Marine pollutant: 	 	 	 	 	 	 Nej


 
14.6  Särskilda skyddsåtgärder  

Verwender:  		 	 	 	 	 	 Varning: Brandfarliga vätskor

Kemler-tal: 	 	 	 	 	 	 	 33 
EMS-Nummer: F-E, S-D 
Stowage Category: B

 
14.7  Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 
73/78 och IBC-koden Ej användbar.

 
 Transport / ytterligare uppgifter:  Skyddas mot väta. 

ADR/RID/ADN:

 Begränsade mängder (LQ) 5L
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IMDG: 

IATA: 
 Kommentarer:: Packing group III, if content of packaging ≤ 30l, 	 	
	 	 	 	 	 according 3.3.3.1.1 IATA.

UN “Model Regulation”: 	 	 UN 1133 LIM, 3, II


 Reducerade mängder (EQ) 
 Code: E2

Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml
Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml 

 Transportkategori 2

 Tunnelrestriktionskod D/E

 Kommentarer: (Packing group III, if content of packaging ≤ 450l, 
according 2.2.3.1.4 ADR) 

Limited quantities (LQ) 5L

Excepted quantities (EQ) Code: E2 
Maximum net quantity per inner packaging: 30ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500ml

Bemerkungen ml 
(Packing group III, if content of packaging ≤ 30l, 
according 2.3.2.2 IMDG) 
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AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

 Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 3, 56a

 Nationella föreskrifter: 

 Hänvisningar beträffande inskränkning av sysselsättning:
 Beakta inskränkningarna beträffande anställning av ungdomar.
15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:   
En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.


AVSNITT 16: Annan information 


 Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar 
emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör 
ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
-----------------------------------------------------------------------Endast för industriellt 
bruk.

Relevanta fraser
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.
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.
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering. 

Område som utfärdar datablad:
Förkortningar och akronymer:
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises 
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International 
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Transport of Dangerous Goods by Rail) 
ICAO: International Civil Aviation Organisation 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par 
Route (European Agreement concerning the International Carriage of 
Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of 
Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical 
Society)

VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz 
(Swiss Ordinance on volatile organic

compounds)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 2: Brandfarliga vätskor – Kategori 2

Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4

Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2

Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2

Resp. Sens. 1: Luftvägssensibilisering – Kategori 1

Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1

Carc. 2: Cancerogenitet – Kategori 2

STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3

STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 2

 * Data ändrade gentemot föregående version
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