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SIKKERHEDSDATABLAD 
Tarkett hård voks 

Sikkerhedsdatablad i overensstemmelse med regulativ (EU) nr. 1907/2006 vedr. registrering, evaluering, autorisation og 
begrænsning af kemikalier (REACH), appendiks II-EU 

AFSNIT 1: Identifikation af emnet/blandingen samt af 
virksomheden/foretagendet 
Udstedelsesdato 04.07.2011 
Revisionsdato 19.11.2015 

1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn Tarkett hård voks 
Varenr 8793129 og del f 8793130 

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

Brug af emnet/præparatet Påfyldning af skader og knudehuller i træ indendørs. 

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 

2.2. Etiketelementer 

2.3. Øvrige farer 
Øvrige farer VOC 0 %. 
  

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser 
3.2. Blandinger 
Emne Identifikation Klassificering Indhold 
Titaniumdioxid CAS-nr.: 13463-67-7  

EU-nr.: EINECS 236-675-5 
Registreringsnummer: 
012119489379-17 

 ≥ 10 < 25 masseprocent 

Montan voks CAS-nr.: 73138-45-1  ≥ 50 < 100 masseprocent 

Bariumsulfat, uorganiske pigmenter CAS-nr.: 13462-86-7 Øjenirr. 2, H319, ≥ 10 < 25 masseprocent 

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

hvis der søges lægehjælp. Hold patienten varm og rolig. Giv aldrig en bevidstløs 
person noget igennem munden. Giv evt. kunstigt åndedræt. 
 
Vask og nødøjenskylningsudstyr skal være tilgængeligt. 

Indånding Ikke sandsynligt givet produktets konsistens. 
Hudkontakt Ingen særlige forholdsregler. Hvis produktet opvarmes eller smeltes, kan det 

forårsage forbrændinger. Nedkøl forbrændt hud med is. 
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 5 minutter. Hvis problemet vedvarer (intens brændende 
fornemmelse, smerte, fotosensitivitet), skal der søges lægehjælp. 

Indtagelse Fremprovoker ikke opkastning. Ved indtagelse af store mængder skal der søges 
lægehjælp. 

4.2. Vigtigste symptomer og effekter, både akutte og forsinkede 

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

AFSNIT 5: Brandbekæmpelsestiltag 
5.1. Slukningsmedier 
Passende slukningsmedier  Benyt kuldioxid, skum, pulver eller vandtåge. 
Upassende slukningsmedier Undgå vandjetsprøjte. 

5.2. Særlige farer, der genereres af emnet eller blandingen 
Farlige nedbrydningsprodukter Afbrænding genererer tyk sort røg, som indeholder giftige nedbrydningsprodukter. 

5.3. Rådgivning til brandvæsen 
Særlige beskyttelsesudstyr til 
brandbekæmpelsespersonale 

Benyt komplet beskyttelsesudstyr, herunder selvforsynende åndedrætsværn.  

  

AFSNIT 6: Tiltag ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 

6.2. Miljømæssige forholdsregler 

6.3. Metoder og materiale til forurening og oprydning 
Øvrige oplysninger Opsaml materialet mekanisk. Opsamlet materialet skal opbevares i en passende 

forseglbar beholder. 

6.4. Henvisning til andre afsnit 
Yderligere oplysninger 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. 
  

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler vedr. sikker håndtering 
Håndtering Undgå at spise eller drikke under håndtering. Undgå øjenkontakt. Vask hænder efter 

håndtering. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder evt. inkompatibilitet 
Opbevaring Beskyttes imod frysning og direkte sollys. 

7.3 Specifikke slutanvendelser 
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AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1. Kontrolparametre 

8.2. Eksponeringskontroller  
Hygiejne/miljø  

Hygiejneforholdsregler Undgå at spise, drikke eller ryge under brug eller håndtering. Vask hænder efter brug. 
  

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske egenskaber 
Fysisk tilstand Fast 
Farve Leveres i mange farver 
Lugt Lugtfri. 
Smeltepunkt/smeltepunktsinterval Værdi ~ 85 °C 
Antændelsespunkt Værdi: ~ 300 °C 
Massefylde Værdi: 0,9 g/cm3  

Testtemperatur: 20 °C 
Vandopløselighed Uopløselig 

9.2. Øvrige oplysninger 
 

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet 
10.1. Reaktivitet 

10.2. Kemisk stabilitet 
10.3. Risiko for farlige reaktioner 

10.4. Forhold, der skal undgås 
Forhold, der skal undgås Undgå stærk varme, flammer og øvrige antændelseskilder. 

10.5. Inkompatible materialer 
Materialer, der skal undgås Stærke oxiderende emner, syrer og baser. 

10.6.  Farlige nedbrydningsprodukter 
  

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1.  Information om toksikologiske effekter 
  

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 
12.1.  Toksicitet 
Økotoksicitet Ingen specifikke økotoksikologiske testdata er tilgængelige for produktet. Produktet 

forventes ikke at være farligt for miljøet eller vandlevende organismer. 
Ifølge det tyske system til vandfareklassifikation (på en skala fra 0-3, hvor 3 er mest 
skadeligt): 0. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 

12.3. Bioakkumulerende potentiale 

12.4. Mobilitet i jord 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-evaluering 

12.6. Andre bivirkninger 
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AFSNIT 13: Forholdsregler ved bortskaffelse 
13.1. Metoder til affaldsbehandling 
Angiv passende metoder til kassering Ifølge de svenske vedtægter (SFS, 2001:1063) vedr. farligt affald klassificeres affald 

fra dette produkt ikke som farligt affald. Produktet skal sendes til destruktion i 
overensstemmelse med lokale regler og lovgivning. I Sverige skal kassering, transport 
og opbevaring foregå i overensstemmelse med SFS 2001:1063. 

EWC-affaldsregulativ EWC: 170904 blandet bygge- og nedrivningsaffald ud over det, der fremgår af 17 09 
01, 17 09 02 og 17 09 03 

EWL Emballering 15 01 02 plastikemballage  
15 01 04 metalemballage 

Øvrige oplysninger Udtømning af emballage: Vend beholderen på hovedet, og skrab resterne ud af 
beholderen. Tømning af beholderen bør foregå ved stuetemperatur. Undgå at 
forsegle den tomme beholder. 

  

AFSNIT 14: Transportinformation 
14.1. FN-nummer 
Kommentarer Ikke klassificeret som farligt gods iht. ADR/RID/IMO/DGR/IATA. 

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. 1907/2006 (REACH) 

EU-nr. 1272/2008 (CLP) 

15.2. Kemisk sikkerhedsevaluering 
Kemisk sikkerhedsevaluering udført Ikke 
 
 

 

AFSNIT 16: Øvrige oplysninger 
Information, der er blevet tilføjet, 
slettet eller revideret 

04-07-2011: Sikkerhedsdatablad tilpasset fra den svenske original fra 
producenten dateret 04-01- 2002. 
03-09-2013: Sikkerhedsdatablad opdateret pga. oplysninger fra producenten. 
19-11-2015: CLP-opdateret MSDS fra producenten. 

Version 4 
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. 
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