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SIKKERHEDSDATABLAD 
Tarkett Primer 

Sikkerhedsdatabladet er i overensstemmelse med regulativ (EU) 2015/830 af 28. maj 2015 som ændring til regulativ (EU) 
nr. 1907/2006 tilhørende Europa-Parlamentet samt REACH (Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemicals) 

AFSNIT 1: Identifikation af emnet/blandingen samt af 
virksomheden/foretagendet 
Udstedelsesdato 08.01.2009 
Revisionsdato 07.03.2016 

1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn Tarkett Primer 
Varenr 8790108 

1.2. Relevante identificerede anvendelsestyper af emnet eller blandingen samt ikke-
anbefalede anvendelsestyper 

Brug af emnet/præparatet Primer (klæbende) 

1.3. Detaljer vedr. leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Firmanavn Tarkett AB  
Postnummer S-28989 
By Hanaskog 
Land Sverige 
Tlf. +46-44-268000 
Fax +46-44-268169 
E-mail lotta.andersson@tarkett.com 
Websted http://www.tarkett.com/ 
Kontaktperson Lotta Andersson +46-76 102 42 48 

1.4. Nødtelefonnummer 
Nødtelefon I Sverige: Giftlinje (ikke-nødsituationer):+46-8-33 12 31  

I Sverige: Giftlinje: 112 
  

AFSNIT 2: Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af emnet eller blandingen 
Klassificering iht. regulativ (EU) 
nr. 1272/2008 [CLP/GHS] 

Ånded. overf. 1, H334  
Kræftfr. 2, H351  
STOT RE2, H373  
Hudirr. 2, H315  
Øjenirr. 2, H319  
Hudoverf. 1, H317  
STOT SE3, H335 

CLP-klassificering, kommentarer GHS08 sundhedsfare  
GHS07 

2.2. Etiketelementer 

Farepiktogrammer (CLP) 
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Sammensætning som angivet på 
etiketten 

Produktet kan indeholde spormængder af det monomere vinylacetat. 

Signalord Fare 
Faresætninger H315 Forårsager hudirritation. 

H319 Forårsager hudirritation. 
H334 Kan forårsage allergiske eller astmatiske symptomer eller 
åndedrætsvanskeligheder ved inhalation. 
H317Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H351 Mistænkt for at være kræftfremkaldende  
H335 Kan forårsage åndedrætsirritation. 
H373 Kan forårsage skader på organer ved længere tids eller gentagen eksponering 

Sikkerhedssætninger P260 Undgå indånding af em/dampe/stænk. 
P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenværn 
P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller hårkontakt): Fjern øjeblikkeligt alt 
forurenet tøj. Skyl huden med vand/nødbrusebad. 
P342+P311 Ved åndedrætssymptomer: Kontakt et GIFTCENTER/søg lægehjælp. 
P332+P313 Hvis der opstår hudirritation: Søg lægehjælp. 

Supplerende etiketoplysninger Indeholder isocyanater. Kan fremkalde en allergisk reaktion. 

2.3. Øvrige farer 
  

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser 
3.2. Blandinger 
Emne Identifikation Klassificering Indhold 
Diphenylmethanediisocyanat, 
herunder isomerer og homologer 

CAS-nr.: 9016-87-9  
EU-nr.: 618-498-9 

Xn, R20, R40, R48/20  
Xn, R42/43 
Xi, R36/37/38  
Kræft 3 
Ånded. overf. 1, H334, 
Kræftfr. 2, H351, 
STOT RE2,H373,  
Hudirrit. 2, H315, 
Øjenirrit. 2, H319,  
Hudoverf. 1, H317,  
STOT SE3, H335, 

50-100 masseprocent 

Beskrivelse af blandingen Langvarig eller gentag indånding og hudkontakt kan forårsage allergiske reaktioner 
ved meget lave eksponeringsniveauer, eftersom produktet indeholder diisocyanater, 
som er sensibiliserende. Personer, der er overfølsomme over for isocyanater bør 
undgå dette produkt eller være i ekstremt forsigtige i forbindelse med håndteringen af 
det. En person, der har følsomme bronkier eller lunge, eller som har tendens til at 
udvikle eksem, bør ikke arbejde med produkter, som indeholder diisocyanater. 
Enhver, der kommer i kontakt med diisocyanater i forbindelse med deres arbejde, 
skal gennemgå medicinsk kontrol (se vedtægt AFS 2005:6 tilhørende den svenske 
arbejdsstyrelse). 

Bemærkninger, emne VOC 0 g/l 
Kommentarer til emnet R-sætninger med fuldstændig ordlyd fremgår af overskrift 16. 
  

AFSNIT 4: Førstehjælpstiltag 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpstiltag 
Generelt I tilfælde med tvivl eller ubehag: Søg lægehjælp. Medbring dette sikkerhedsdatablad, 

og forevis det for lægen. Hold patienten varm og rolig. Giv aldrig en bevidstløs 
person noget igennem munden. Giv evt. kunstigt åndedræt. Vask og 
nødøjenskylningsudstyr skal være tilgængeligt. Symptomer på forgiftning viser sig 
muligvis først efter flere timer. Af samme årsag er medicinsk observation i mindst 48 
timer efter en ulykke. 

Indånding Ved kvalme eller andre symptomer: Flyt patienten til et sted med frisk luft. Søg 
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer. 

Hudkontakt Vask med sæbe og vand. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation. 
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Øjenkontakt Fjern kontaktlinser. Løft forsigtigt øjenlågene, og hold dem adskilte. Skyl konstant 
med rigelige mængder lunkent vand (20-30 °C), mens patienten ruller med øjnene. 
Fortsæt skylningen i mindst 15 minutter. Hvis problemet vedvarer (intens brændende 
fornemmelse, smerte, fotosensitivitet), skal skylningen fortsættes. Søg lægehjælp. 

Indtagelse Hvis store mængder af produktet er blevet indtaget, eller hvis der opstår kvalme eller 
øvrige symptomer, skal der søges lægehjælp. 

4.2. Vigtigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede 
Akutte symptomer og effekter Sporadisk eksponering kan resultere i irritation, f.eks. hudirration ved hudkontakt og 

smerte, hvis stænk rammer øjnene. 
Forsinkede symptomer og effekter Langvarig eller gentag indånding og hudkontakt kan forårsage allergiske reaktioner 

ved meget lave eksponeringsniveauer, eftersom produktet indeholder diisocyanater, 
som er sensibiliserende. Personer, der er overfølsomme over for isocyanater bør 
undgå dette produkt eller være i ekstremt forsigtige i forbindelse med håndteringen af 
det. En person, der har følsomme bronkier eller lunge, eller som har tendens til at 
udvikle eksem, bør ikke arbejde med produkter, som indeholder diisocyanater. 

4.3. Indikation af evt. nødvendighed for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 
 

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsestiltag 
5.1. Slukningsmedier 
Passende slukningsmedier  Skum, der er bestandigt over for alkoholer, vandstænk eller vandtåge. Mindre brande 

kan slukkes med pulver eller kuldioxid. 
Upassende slukningsmedier Undgå vandjetsprøjte. 

5.2. Særlige farer, der genereres af emnet eller blandingen 
Farlige nedbrydningsprodukter Undgå indånding af røg. Ved høje temperaturer kan der dannes cyanider kulmonoxid 

eller øvrige toksiske nedbrydningsprodukter. 

5.3. Rådgivning til brandvæsen 
Personligt beskyttelsesudstyr Passende beskyttelsesudstyr. Brandbekæmpelsespersonale skal bære selvforsynet 

åndedrætsværn. 
  

AFSNIT 6: Tiltag ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 
Overordnede forholdsregler Sørg for tilstrækkelig ventilation. Benyt passende personligt beskyttelsesudstyr. 

6.2. Miljømæssige forholdsregler 
Miljømæssig forholdsregler  Undgå udslip af større mængder af produktet til forholdsregler dræn/vand/jord. 

Underret de pågældende myndigheder ved større spild. 

6.3. Metoder og materiale til forurening og oprydning 
Rengøringsmetode Tildæk spildet med en absorbent, f.eks. sand, savsmuld, kiselgur eller vermikulit. Når 

produktet er blevet absorberet, skal spildet opsamles i en åben beholder. Beholderen 
skal øjeblikkeligt transporteres til et aflukket område, som er adskilt fra 
offentligheden. Lad produktet hærdne i den åbne beholder ved at holde materialet 
fugtigt med vand i 10 dage. Den åbne beholder kan efterfølgende forsegles og 
transporteres. 
En beholder indeholdende diisocyanater må ikke behandles med vand og derefter 
forsegles. Når produktet reagerer med vand, dannes der gas, og en lukket beholder 
kan eksplodere pga. trykopbygningen. 

6.4. Henvisning til andre afsnit 
Øvrige instruktioner Se overskrift 13 for at få oplysninger om kassering. Se afsnit 7 for at få oplysninger 

om håndtering og afsnit 8 for at få oplysninger om personlige beskyttelsestiltag. 
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AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler vedr. sikker håndtering 
Håndtering Sørg for, at der er tilstrækkeligt med ventilation. Undgå at spise eller drikke i 

forbindelse med håndtering af produktet. 
Undgå kontakt med hud og øjne. Vask hænder efter håndtering. Benyt personligt 
beskyttelsesudstyr i overensstemmelse med overskrift 8 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder evt. inkompatibilitet 
Opbevaring Opbevares i et tørt, køligt og velventileret lokale. Opbevares uden for direkte sollys. 

Opbevares frostfrit i en grundigt forseglet beholder. 

7.3 Specifikke slutanvendelser 
 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1. Kontrolparametre 
Øvrige oplysninger om tærskler 
grænseværdierne 

I Sverige er følgende erhvervseksponeringsgrænser gældende for vedtægt AFS 
2011:18 tilhørende den svenske arbejdsstyrelse. 
 
4,4 -methylenedifenyldiisocyanat** (CAS 101-68-8):  
Niveaubegrænsningsværdi (LLV):  
ppm mg/m3  
0,002 0,03 
 
Loftbegrænsningsværdi (CLV):  
ppm mg/m3  
0,005 05 
 
* Loftbegrænsningsværdi refererer til en periode på 5 minutter. 
** Den samme begrænsningsværdi, udtrykt i ppm, er også gældende for 
diisocyanater, der ikke er blevet angivet begrænsningsværdier for. Den samme AFS 
2011:18 er gældende for diisocyanater i støv- eller dampform (aerosol), herunder 
prepolymeriserede diisocyanater (addukter). Den tilsvarende værdi udtrykt i mg/m3 
varierer fra emne til emne. 
 
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanat, isomerer og homologer: 
 
WEL (Storbritannien)  
Værdi ved kortvarig eksponering: 0,07 mg/m3  
Langvarig værdi: 0,02 mg/m3  
Sen, som -NCO 

8.2. Eksponeringskontroller  
Åndedrætsbeskyttelse  

Åndedrætsbeskyttelse Ikke nødvendigt, hvis lokalet er velventileret. Arbejde skal gerne foregå under lokal 
udsugning. I modsat fald skal der benyttes åndedrætsværn. Benyt gasfilter type 
B+P3. 

Håndbeskyttelse  

Håndbeskyttelse Benyt beskyttelseshandsker, hvis der er risiko for hudkontakt. Passende 
handskemateriale: butylgummi. Den nøjagtige gennembrydningstid skal undersøges 
hos producenten af beskyttelseshandskerne og skal også respekteres. 

Øjen-/ansigtsbeskyttelse  

Øjenbeskyttelse Der skal bæres beskyttelsesbriller. 

Hudbeskyttelse  

Hudbeskyttelse (undtagen hænder) Benyt passende beskyttelsestøj. 
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Hygiejne/miljø  

Hygiejneforholdsregler Undgå at spise, drikke eller ryge under brug eller håndtering. Vask hænder efter 
brug. 
Vask forurenet tøj før brug. Rengør arbejdsflader og gulve. 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske egenskaber 
Fysisk tilstand Væske 
Farve Blå 
Lugt Sød 
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval Værdi: = 0 °C 
Kogepunkt/kogeområde Værdi: = 351 °C 
Antændelsespunkt Værdi: = 210 °C 
Damptryk Værdi: < 0,00001 hPa 

Testtemperatur: = 20 °C 
Massefylde Værdi: = 1,17 g/cm3 
Vandopløselighed Hydroliserer i vand 
Spontan letantændelighed Værdi: > 600 °C 
Viskositet Værdi: = 300 mPas (dynamisk) 

Testtemperatur: = 20 °C 

9.2. Øvrige oplysninger 
 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 
Reaktivitet Produktet er stabilt ved stuetemperatur og under anbefalede håndterings- og 

opbevaringstemperaturer. Risiko for eksplosion, hvis der kommer fugt ind i lukkede 
beholdere (fører til dannelse af kuldioxid, som kan forårsage højt tryk). 

10.2. Kemisk stabilitet 
Stabilitet Produktet er kemisk stabilt ved stuetemperatur og under de anbefalede håndterings- 

og opbevaringsforhold. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Forhold, der skal undgås Antændelseskilder, gnister og varme. 
10.5. Inkompatible materialer 
Materialer, der skal undgås Undgå aminer, alkoholer, stærke oxidationsmidler, stærke syrer og stærke baser 

med henblik på at forebygge eksoterme reaktioner. Produktet reagerer sammen med 
vand. 

10.6.  Farlige nedbrydningsprodukter 
Farlige nedbrydningsprodukter Der dannes kuldioxid ved kontakt med vand. Eksponering for høj temperatur kan føre 

til dannelse af kulmonoxid, aminer, cyanider og isocyanater samt andre skadelige 
nedbrydningsprodukter. 
Varmegenererende arbejde med hærdningsprodukter (f.eks. slibning) kan forårsage 
dannelse af isocyanatdampe. 

  

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1.  Oplysninger om toksikologiske effekter 

Toksikologisk information: 
Øvrige toksikologiske data Kan forårsage allergi ved gentagen hudkontakt eller indånding. 

Der kan induceres kroniske lidelser såsom astma og bronkitis efter indånding af 
produktet. 
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Øvrige oplysninger vedr. helbredsfarer 
Generelt Hudeffekter: Kan irritere huden 

Inhalationseffekter: Irriterende for åndedrætssystemet 
Øjeneffekt: Kan irritere øjnene. 
Andet: Kan forårsage irritation af interne organer og fordøjelsessystemet. 

Akut toksicitet, blandingsestimat 
Akut toksicitet, menneskelig erfaring 9016-87-9 diphenylmethanediisocyanat, isomerer og homologer  

EC50/24 t. >100 mg/l (bakterier) 
EC50/3 t. >100 mg/l (slam) (OECD 209) 
EC50/48 t. >1.000 mg/l (Daphnia magna) 
LC0/96 t. >1.000 mg/l (Brachydanio rerio) 
LC50/96 t. >1.000 mg/l (Danio rerio) 

  

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 
12.1.  Toksicitet 
Økotoksicitet 9016-87-9 diphenylmethanediisocyanat, isomerer og homologer  

EC50/24 t. >100 mg/l (bakterier) 
EC50/3 t. >100 mg/l (slam) (OECD 209) 
EC50/48 t. >1.000 mg/l (Daphnia magna) 
LC0/96 t. >1.000 mg/l (Brachydanio rerio) 
LC50/96 t. >1.000 mg/l (Danio rerio) 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

12.3. Bioakkumulerende potentiale 

12.4. Mobilitet i jord 
Mobilitet Data er ikke tilgængelige for produktet. Produktet hydroliseres i vand. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-evaluering 

12.6. Andre bivirkninger 
  

AFSNIT 13: Forholdsregler ved bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Angiv passende metoder til kassering Ifølge de svenske vedtægter (SFS, 2011:927) vedr. farligt affald klassificeres affald 

fra dette produkt som farligt affald med egenskaben H4 (irritant). Produktet skal 
sendes til destruktion i overensstemmelse med lokale regler og lovgivning. I Sverige 
skal kassering, transport og opbevaring foregå i overensstemmelse med SFS 
2011:927. 

Farligt affaldsprodukt Ja 
Emballage til farligt affald Ja. Etikettering: Affald eller spild fra dette produkt skal i overensstemmelse med 

vedtægten AFS 2005:18 som udstedt af den svenske arbejdsstyrelse opbevares i en 
separat beholder. Opbevaringsbeholderen skal være forsynet med et låg samt klart 
og tydeligt mærkes med ordene "Farligt affald" og en advarselstekst, der kortfattet 
omtaler indehold og nødvendige forholdsregler. 
 
Yderligere oplysninger: Luk aldrig en beholder med diisocyanat, hvis indholdet har 
været eksponeret for vand eller fugt. Kontakt med vand fører til dannelse af kuldioxid 
og voldsom varmeudledning. Varme- og gasemission kan i visse tilfælde være 
voldsom og forårsage stigning i trykket i lukkede beholdere (se overskrift 10). 

EWC-affaldsregulativ EWC: 080501 affaldsisocyanater  
EWC: 150102 plastikemballering  
EWC: 150104 metalemballering 

Øvrige oplysninger Udtømning af emballage: Vend beholderen på hovedet, og lad det resterende 
indhold dræne fra beholderen. Tømning af beholderen bør foregå ved 
stuetemperatur. Undgå at forsegle den tomme beholder. 
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AFSNIT 14: Transportinformation 
14.1. FN-nummer 
Kommentarer Ikke klassificeret som farligt gods iht. ADR/RID/IMO/DGR. 

14.2. FN-forsendelsesnavn 

14.3. Transportfareklasse(r) 
14.4. Emballagegruppe 

14.5. Miljømæssige farer 

14.6. Særlige forholdsregler for bruger 

14.7. Massetransport i overensstemmelse med appendiks II tilhørende MARPOL73/78 
og IBC-regulativet 

  

AFSNIT 15: Regulatoriske oplysninger 
15.1. Regulativer/lovgivning vedr. sikkerhed, sundhed og miljø, der er specifikke 

emnet eller blandingen 
Lovgivning og regulativer EU-nr. 453/2010 

EU-nr. 1907/2006 (REACH) 
EU-nr. 1272/2008 (CLP) 
SFS 2011:927Avfallsförordning  
AFS 2011:18 Hygieniska gränsvärden 

Kommentarer Specifikke regulativer: 
Vedtægter udstedt af den svenske arbejdsstyrelse: AFS 2005:18 omhandlende 
forordninger vedr. hærdeplast og generelle anbefaler omkring implementering af 
forordning AFS 2005:6 indeholdende medicinske kontroller til fagfolk. 
 
Vedtægten AFS 2011:18 udstedt af den svenske arbejdsstyrelse vedr. 
eksponeringsgrænseværdier og forholdsregler imod luftkontaminanter. 

15.2. Kemisk sikkerhedsevaluering 
Kemisk sikkerhedsevaluering udført Nej 
 
 

 

AFSNIT 16: Øvrige oplysninger 
Klassificering i overensstemmelse 
med  
Regulativ (EU) nr. 1272/2008 
[CLP/GHS] 

Hudirrit. 2, H315, 
Hudoverf. 1, H317, 
Øjenirr. 2, H319,  
Ånded. sens. 1, H334,  
STOT SE3, H335,  
Kræftf. 2, H351, 
STOT RE2, H373, 
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Liste over relevante R-sætninger 
(under overskrift 2 og 3). 

R40 Begrænset evidens for kræftfremkaldende effekt. 
R42/43 Kan forårsage overfølsomhed ved indånding og hudkontakt. 
R48/20 Skadelig: fare for alvorlig sundhedsskade ved længere tids eksponering 
igennem indånding. 
R36/37/38 Irriterende for øjne, åndedrætssystem og hud. 
R20 Skadelig ved indånding. 

Liste over relevante H-sætninger 
(afsnit 2 og 3). 

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.  
H302 Farlig ved indtagelse. 
H400 Meget giftig for vandlevende liv. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
H319 Forårsager hudirritation. 

Information, der er blevet tilføjet, 
slettet eller revideret 

01-08-2009: Sikkerhedsdatablad oversat fra engelsk original til svensk. 
07-30-2010: Kontaktperson tilføjet (overskrift 1). EWC-regulativer tilføjet (overskrift 
13). Klassifikation og etiketteringsoplysninger under overskrift 15 flyttet til overskrift 2. 
Oplysninger vedr. regler og regulativer for arbejde med isocyanater tilføjet. Diverse 
ændringer gennemført med henblik på at forbedre letlæselighed. 
30-10-2010: Svensk sikkerhedsdatablad oversat til engelsk. 
20-02-2013: Overskrifter opdateret iht. EU-nr. 453/2010 
09-29-2013: Mindre ændringer og redigering. 
11-05-2014: Nyt MSDS fra producenten. 
14-11-2014: Nyt MSDS fra producenten. CLP-etikettering trådt i kraft.  
07-03-2016: CLP-opdatering fuldført. 

Version 6 
Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Tarkett AB 
Kommentarer De oplysninger, der fremgår af dette materialesikkerhedsdatablad, er baseret på 

vores og råvareproducentens nuværende viden og imødekommer kravene til 
lovgivningen i EU og Sverige. Oplysningerne skal betragtes som en overordnet 
beskrivelse af de sikkerhedskrav, der forventes af brugeren af produktet, og det 
forventes ligeledes, at produktet anvendes i overensstemmelse med afsnit 1. 
Brugeren er altid ansvarlig for at imødekomme de krav, som er gældende iht. 
national lovgivning. Ovenstående oplysninger er ikke en garanti for produktets 
egenskaber. Dette materialesikkerhedsdatablad skal være tilgængeligt for alle, som 
arbejder med produktet. 

  
 


