
SÄKERHETSDATABLAD

Bondmaster E32B

 2006.07.21Revisionsdatum: 55Internkod:

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Kemikalienamn Bondmaster E32B

Revisionsdatum 2006.07.21

Producent, importör G A Lindberg ChemTech AB

Box 6044

164 06 Kista

Telefon:  08-703 02 00  Fax:  08-703 02 48

SwedenLand

www.galindberg.seInternet

Peter SylwanderAnsvarig

peter.sylwander@galindberg.seE-post

Akut: 112 (SOS Alarm),  Andra frågor: 08-331231 (GIC)Jourtelefon

Internkod 55

Artikel-nr E32

Användning Lim för industriellt bruk.

Utarbetad av Jacob Lannerbro

2. FARLIGA EGENSKAPER

Farosymboler

Farobeskrivning Irriterar ögonen och huden.  Kan ge allergi vid hudkontakt.

3. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Ingrediens EC-nr. R-fraserClass.CAS-nr. Vikt-%

112-24-3203-950-6 21-34-43-52/535-103,6-diazaoktan-1,8-diamin C

109-55-7203-680-9 10-22-34-431-5N,N-dimetyl-1,3-diaminopropan C

Kodförklaring R-frasernas fullständiga lydelse anges i punkt 16. T+=Mycket Giftig, T=Giftig, C=Frätande, 

Xn=Hälsoskadlig, Xi=Irriterande, V=Måttligt  hälsoskadlig, IK=Ej märkningspliktig, E=Explosivt, 

O=Oxiderande, F+=Extremt brandfarligt, F=Mycket brandfarligt, N=Miljöfarligt.
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Bondmaster E32B
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4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning Uppsök frisk luft.

Tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvären kvarstår.Hud

Skölj ögonen länge med vatten, kontakta läkare om problemen kvarstår.Ögon

Framkalla inte kräkning.  Om den drabbade är vid medvetande ge vatten för att späda ut 

maginnehållet.

Förtäring

Arbete med produkten omfattas av AFS 2005:18Hälsokontroll

5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel Kolsyra, skum, pulver eller fint spritsvatten.

Olämpliga släckmedel Använd inte vattenstråle med högt tryck eftersom den kan splittra och sprida elden.

Brand/explosions risker Vid brand utvecklas kolmonoxid, koldioxid och oidentifierade organiska föreningar.

Skyddsutrustning för 

brandmän

För skydd mot giftiga gaser krävs andningsapparat.

Annan information Följ nödlägesrutiner om området behöver evakueras eller isoleras.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Använd personlig skyddsutrustning enligt punkt 8.Personliga skyddsåtgärder

Åtgärder för att skydda 

miljön

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

Saneringsmetoder Använd absorberingsmedel för uppsamling i lämpliga kärl för vidare destruktion.

7. HANTERING OCH LAGRING

Råd för säker hantering Undvik direkt kontakt med produkten.

Föreskrifter lagring Förvara produkten svalt och torrt.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
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Ingrediens CAS-nr. Anm.Typmg/m3 ppm

8 timmar

mg/m3 ppm År

Korttid

EC-nr.

3,6-diazaoktan-1,8-diamin S112-24-3 NGV6 1203-950-6

Gränsvärden anmärkning S: Ämnet är sensibiliserande.

Sörj för god ventilation.Förebyggande åtgärder

Andningsskydd Behövs normalt ej.

Ögonskydd Använd godkända skyddsglasögon.

Skyddshandskar Produkten kan framkalla allergisk reaktion hos känsliga personer.  Kemikaliebeständiga 

skyddshandskar skall användas.  Nitrilgummi.  Viton.  Vad gäller handskmaterial och 

handskarnas hållbarhetstid, ta kontakt med er leverantör av kemiska skyddshandskar. 

Använd ej handskar av bomull, ylle eller andra absorberande material.

Skyddskläder Använd skyddsdräkt och skyddsskor.

Tillämpa god industrihygien. Tvätta händerna efter hantering, särskilt före intag av måltid, 

dryck eller rökning.

Annan information

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

PastaForm/tillstånd

SvartFärg

Lukt Aminlukt

1,06 g/cm³Densitet

OlösligLöslighet vatten

Viskositet 55000 mPas

Flampunkt 77 °C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Stabil under normala förhållanden.Stabilitet

Reagerar med Starka oxidanter och syror.

Farliga sönderdelnings- 

produkter

Vid förbränning bildas koldioxid, kolmonoxid och oidentifierade organiska komponenter.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION
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Inandning Normalt förväntas inga skadliga effekter.

Hud Irriterande för hud och slemhinnor.  Kan ge allergi vid upprepad kontakt.

Ögon Irriterande.

Förtäring Normalt förväntas inga skadliga effekter.

Kroniska effekter Den här produktens toxikologiska egenskaper vid långvarig exponering har inte utvärderats 

fullt ut. Normal industrihygien föreskrivs. Undvik direkt kontakt med hud och ögon. Får ej 

förtäras eller andas in.

Sensibilisering Sensibiliserande vid hudkontakt.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet Inga resultat från ekotoxikologiska tester finns tillgängliga. Produkten skall ej släppas ut i 

mark, avlopp, vattendrag eller vattentäkter.

13. AVFALLSHANTERING

Produkt- och förpackningsavfall skall hanteras enligt lokala bestämmelser.Generellt

Avfallsgrupp Rekommendation.  EWC kod: 08 04  00 - Avfall från tillverkning, formulering, distribution 

och användning av lim och fogmassa (även impregneringsmedel).

14. TRANSPORTINFORMATION

Flampunkt 77 °C

Inga särskilda krav rörande emballering eller märkning enligt ADR, IMDG och IATA.Annan transport- 

information

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Farosymboler

R-fraser R-36/38 Irriterar ögonen och huden.

R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.
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S-fraser S-24 Undvik kontakt med huden.

S-26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 

S-37 Använd lämpliga skyddshandskar.

Annan information Endast för industriellt bruk.

16. ANNAN INFORMATION

Betydelse av riskfraser 

angivna i sektion 3

R-10 Brandfarligt.

R-21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.

R-34 Frätande.

R-43 Kan ge allergi vid hudkontakt.

R-52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i 

vattenmiljön.

Informationskällor Detta säkerhetsdatablad har utarbetats i enlighet med KIFS 2005:7, KIFS 2001:4, 

kommisionens direktiv 1967/548/EG, 1999/45/EG, 2001/58/EG, 2001/59/EG och relevanta 

ändringar, tillämpning av lagstiftning samt regleringar och bestämmelser om klassificering, 

förpackning och märkning av farliga ämnen och beredningar.

Generella uppgifter Denna information gäller endast ovannämnda produkt och behöver ej nödvändigtvis vara 

gällande om den används tillsammans med en eller flera andra produkter eller i någon annan 

process. Informationen är enligt vår bedömning korrekt och fullständig och ges i god tro, 

men utan garanti. Det åligger användaren att förvissa sig om informationen är relevant och 

fullständig när det gäller hans egen användning av denna produkt.  Läs säkerhetsdatablad för 

båda komponenterna innan du använder denna produkt.

Utgiven första gång 2002-07-08

2004-09-01Ersätter

Utskriftsdatum 2008-05-06

---  SÄKERHETSDATABLAD enligt direktiv 2006-8-EC  ---
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