
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

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

2.2. Märkningsuppgifter

SÄKERHETSDATABLAD

Dalapro Habito Joint

06.12.2018

21.05.2019

Dalapro Habito Joint

632182

Beskrivning: Spackel för vägg och tak inomhus

Saint Gobain Sweden AB BU Scanspac

Kemivägen 7

S-705 97

Glanshammar

Sverige

+ 46 (0)19463400

ehs.scanspac@dalapro.com

http://www.dalapro.se

Telefon: 112
Beskrivning: .

EUH 208 Innehåller: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-on, Blandning av:

Utgivningsdatum

Omarbetad

Produktnamn

Artikelnr.

Funktion

Företagsnamn

Postadress

Postnr.

Postort

Land

Telefon

E-post

Webbadress

Nödtelefon

Kompletterande märkning
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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

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). Kan orsaka en allergisk reaktion.

Slipdamm kan irritera ögonen, huden och andningsorganen.

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar
1,2-Benzisotiazol-3(2H) -on CAS-nr.: 2634-33-5 Acute tox. 4; H302;

Skin Irrit. 2; H315;
Eye Dam. 1; H318;
Skin Sens. 1; H317;
Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor 1;

< 500 ppm

Blanding 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] , blanding (3:1)

CAS-nr.: 55965-84-9 Acute tox. 3; H331;
Acute tox. 3; H311;
Acute tox. 3; H301;
Skin Corr. 1B; H314;
Skin Sens. 1; H317;
Aquatic Acute 1; H400;
M-faktor 1;
Aquatic Chronic 1;
H410; M-faktor 1;

< 15 ppm

Det finns ingen rekommendationer, men första hjälp kan behövas efter tillfällig
exponering, inandning eller förtäring. Vid tveksamhet, OMEDELBAR
LÄKARHJÄLP!

Frisk luft och vila.

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Håll ögonlocken brett isär.
Avlägsna eventuella kontaktlinser före sköljning.

Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten. Håll personen under uppsyn.
Vid obehag kontakta sjukhus och tag med säkerhetsdatabladet.

Ej angivet.

Ej angivet.

Andra faror

Allmänt

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Allmänna symptom och effekter

Medicinsk behandling
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AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

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

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

Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel. Produkten
är inte brandfarlig.

Undvik utsläpp till miljön. Samla upp spill.

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.

Förhindra att spill kommer ut i vattendrag eller avlopp och förorenar jord och
vegetation. Om detta inte är möjligt kontakta omedelbart polis och berörda
myndigheter.

Undvik kontakt med ögonen och långvarig kontakt med huden. Använd
arbetsmetoder som minimerar dammbildning.

Förvaras svalt. Förvaras frostfritt.

Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna

Data saknas. Inte relevant.

Lämpliga släckmedel

Allmänna åtgärder

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Hantering

Lagring

Rekommendationer

Kontrollparametrar, kommentar
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Ögon- / ansiktsskydd

Handskydd

Andningsskydd

Hygien / miljö

Exponeringskontroll

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

9.2. Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Sörj för god ventilation vid risk för dammbildning.

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Neopren, nitril,
polyetylen eller PVC.

Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: Använd lämpligt
andningsskydd med partikelfilter (typ P2).

Tvätta genast nedstänkt hud. Använd handkräm/fuktighetskräm för att motverka
uttorkning av huden och hudsprickor.

Läs etiketten före användning.

Pasta.

Grå

Karakteristisk.

Status: vid leverans
Värde: ~ 9

Värde: > 100 °C

Värde: > 100 °C

Värde: ~ 1,75

Kommentarer: Kan blandas med vatten.

Det finns inga kända förhållanden som kan leda till en farlig situation.

Anvisningar om åtgärder som
syftar till att förhindra exponering

Lämpligt ögonskydd

Hud- / handskydd, långvarig
kontakt

Andningsskydd nödvändigt vid

Särskilda hygieniska åtgärder

Säkerhetsåtgärder vid
konsumentanvändning av
kemikalien

Fysisk form

Färg

Lukt

pH

Kokpunkt/kokpunktsintervall

Flampunkt

Relativ densitet

Löslighet

Reaktivitet
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10.3 Risken för farliga reaktioner

10.4 Förhållanden som ska undvikas

10.5. Oförenliga material

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

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

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

Ingen anmärkning angiven.

Inga oförenliga grupper.

Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska
gaser eller ångor.

Inga kända kroniska eller akuta hälsorisker.

Damm verkar irriterande på fuktig hud.

Dammkorn i ögonen kan ge irritation och sveda.

Damm kan irritera andningsorganen.

Det finns inga data om produktens ekotoxicitet.

Inga data.

Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande.

Produkten är olöslig i vatten.

Inga data.

Stabilitet

Risken för farliga reaktioner

Material som skall undvikas

Farliga sönderdelningsprodukter

Andra toxikologiska data

Utvärdering av frätande /
irriterande på hud, klassificering

Ögonskada eller ögonirritation,
annan information

Luftvägssensibilisering, annan
information

Ekotoxicitet

Beskrivning/utvärdering av
persistens och nedbrytbarhet

Bioackumuleringsförmåga

Rörlighet

PBT-bedömning, resultat
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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

14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Annan relevant information

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

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

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Inga kända.

EWC-kod: 080410 Annat lim och annan fogmassa än de som anges i 08 04 09

Vid hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för
hantering av produkten.

Nej

Ej klassificerat.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG,
med ändringar. MSBFS 2018:1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps
föreskrifter om aerosolbehållare. SFS 2011:927. Avfallsförordning, med
ändringar. AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.

Andra skadliga effekter /
Anmärkning

EWC-kod

Andra upplysningar

Farligt gods

Annan relevant information

Lagar och förordningar
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AVSNITT 16: Annan information

Ja

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi
känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts
under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i
överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen
eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev.
tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget
ansvar.

H301 Giftigt vid förtäring.
H302 Skadligt vid förtäring.
H311 Giftigt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H331 Giftigt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2

En Kemikaliesäkerhetsbedömning
har utförts

Leverantörens anmärkningar

Lista över relevanta
Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2
och 3)

Version
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