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SIKKERHEDSDATABLAD 
Tarkett Reparationsglasur, hvid 

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 01.07.2011 
Revisionsdato 07.03.2016 

1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn Tarkett Reparationsglasur, hvid 
Varenr 8793147 

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

Brug af emnet/præparatet Vandbåren topcoating til industribrug. Påføres med spray. 

1.3. Detaljer vedr. leverandøren af sikkerhedsdatabladet 
Virksomhedsnavn 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 
Nødtelefonnummer I Sverige: Giftlinje: 112 

I Sverige: Giftlinje (ikke-nødsituationer): +46-8-33 12 31 
  

AFSNIT 2: Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af emnet eller blandingen 

2.2. Etiketelementer 

2.3. Øvrige farer 
  

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser 
3.2. Blandinger 
Emne Identifikation Klassificering Indhold 
(2-methoxymethylethoxy) propanol CAS-nr.: 34590-94-8  

EU-nr.: 252-104-2 
 1-2,5 masseprocent 

2-butoxyethanol CAS-nr.: 111-76-2  
EU-nr.: 203-905-0 
Indeksnr.: 603-014-00-0 
Synonymer:  
2-butoxyethanol 

Akut toks. 4, H332  
Akut toks. 4, H312  
Akut toks. 4, H302  
Øjenirr. 2, H319  
Hudirr. 2, H315 

1-2,5 masseprocent 

Kommentarer til emnet Begge ingredienser har grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering.  
Se kapitel 8. 
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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 Ved kvalme eller andre symptomer: Flyt patienten til et sted med frisk luft. Søg 
lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer. 
Hvis patienten ikke trækker vejret eller trækker vejret uregelmæssigt, skal der gives 
kunstigt åndedræt. Giv patienten oxygen. 

Hudkontakt Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med sæbe og vand. Undgå brug af organiske 
opløsningsmidler. Søg lægehjælp, hvis der opstår irritation. 

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 10 minutter. Hvis problemet vedvarer (intens brændende 
fornemmelse, smerte, fotosensitivitet), skal skylningen fortsættes. Søg lægehjælp. 

Indtagelse Fremprovoker ikke opkastning. Hvis alt andet en meget små mængder 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 

4.3. Indikation af evt. nødvendighed for øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling 
Øvrige oplysninger Eksponering over for dampe, som overskrider grænseværdierne for erhvervsmæssig 

eksponering, kan forårsage alvorlige helbredseffekter såsom irritation af slimhinderne 
og åndedrætssystemet. Der kan også opstå skadelige effekter på nyre lever og 
centralnervesystem. 
 
Andre symptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, udmattethed, muskelsvaghed og 
i ekstreme tilfælde tab af bevidsthed. 
 
Organiske opløsningsmidler kan forårsage symptomer igennem absorbering via 
huden. 
 
Gentagen eller længere tids hudkontakt kan forårsage hudirritation og tørhed. Der kan 
også opstå eksem. 
 
Stænk i øjnene kan forårsage irritation og reversibel skade. 

 

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 kulmonoxid eller 

øvrige toksiske nedbrydningsprodukter. 

5.3. Rådgivning til brandvæsen 
Personligt beskyttelsesudstyr Benyt komplet beskyttelsesudstyr, herunder selvforsynende åndedrætsværn. 
Brandbekæmpelsesprocedurer Lukkede beholdere nær brand skal køles af med vand. Udtøm ikke vand, som er 

blevet brugt til brandslukning, i kloaksystemer eller vandløb. 
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AFSNIT 6: Tiltag ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 
Overordnede forholdsregler Benyt passende personligt beskyttelsesudstyr. Sørg for, at der er tilstrækkeligt med 

ventilation. Fjern alle antændelseskilder. Undgå indånding af damp eller em. 

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

Underret de pågældende myndigheder ved spild. 

6.3. Metoder og materiale til forurening og oprydning 
Rengøring Større mængder kan opsamles ved brug af en ikke-brændbar absorbent såsom sand, 

jord, vermiculit eller porøs silikone. Det opsamlede materiale skal bevares i en 
passende beholder, der kan forsegles. Rengør det forurenede område. Benyt evt. 
vand og et passende rengøringsmiddel. Undgå brug af organiske opløsningsmidler. 

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. 
  

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring 
7.1. Forholdsregler vedr. sikker håndtering 
Håndtering Sørg for, at der er tilstrækkeligt med ventilation. Undgå indånding af damp, aerosol og 

spray. Undgå at spise eller drikke i forbindelse med håndtering af produktet. Undgå 
øjenkontakt. Vask hænder efter håndtering. Benyt personligt beskyttelsesudstyr i 
overensstemmelse med overskrift 8. 
 
Forebyg dannelse af letantændelige eller eksplosive blandinger med luften. 
 
Forebyg dannelse af blandinger med luft, som overskrider grænseværdierne for 
erhvervsmæssig eksponering. 
 
Produktet må kun benyttes i områder, hvor der ikke er åben ild og andre 
antændelseskilder til stede. 
 
Elektrisk udstyr skal overholde gældende sikkerhedsregler. 
 
Hold produktet adskilt fra varme, gnister og åben ild. Benyt gnistsikre værktøjer. 
 
Undgå kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af støv, partikler, slibedamp, 
spraycoating m.v. 
 
Spisning, drikning og rygning er forbudt i det område, hvor produktet opbevares, 
håndteres og anvendes. 
 
Benyt aldrig trykluft til at udtømme en beholder. Beholderen er ikke under tryk. 
 
Opbevar altid produktet i den originale beholder. 
 
Dampene er tungere en luft og kan samle sig langs gulve. Dampene kan skabe 
eksplosive blandinger sammen med luft. 
 
Når en operatør træder ind i en sprøjtebås, uanset om der foregår malerarbejde eller 
ej, skal vedkommende gøres opmærksom på, at ventilationen muligvis ikke er 
tilstrækkelig til håndtering af partikler og dampe. I sådanne situationer skal operatøren 
benytte maske med overtryk 
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7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder evt. inkompatibilitet 
Opbevaring Opbevares køligt men over 5 °C i en velforseglet beholder. Lokalet skal være 

velventileret. Opbevares uden for direkte sollys. 
Øvrige oplysninger Beholderen skal opbevares velforseglet og stående med henblik på at forebygge 

lækage. 
 
Holdes på afstand af antændelseskilder. Rygning forbudt. Forebyg uautoriseret 
adgang. 

Forhold, der skal undgås Holdes på afstand af: oxiderende midler, stærke baser og stærke syrer. 

7.3 Specifikke slutanvendelser 
 

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse 
8.1. Kontrolparametre 

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering 
Emne Identifikation Værdi  TWA-år 
(2-methoxymethylethoxy) propanol CAS-nr.: 34590-94-8  

EU-nr.: 252-104-2 
8-timers TWA: 50 ppm  
8-timers TWA: 300 mg/m3  
15 min.: 75 ppm  
15 min.: 450 mg/m3 

 

2-butoxyethanol CAS-nr.: 111-76-2  
EU-nr.: 203-905-0 
Indeksnr.: 603-014-00-0 
Synonymer:  
2-butoxyethanol 

8-timers TWA: 25 ppm  
8-timers TWA: 123 mg/m3 
15 min.: 50 ppm  
15 min.: 246 mg/m3  
Sk 

 2011 

Øvrige oplysninger om tærskel Begge emner kan nemt absorberes perkutant. grænseværdier 

8.2. Eksponeringskontroller  
Åndedrætsbeskyttelse  

Åndedrætsbeskyttelse Tørsandslibning af tør malingfilm eller andet arbejde, der genererer varme, kan 
resultere i støv og farlige dampe. Vådsandslibning skal anvendes, når som helst det 
er muligt. 
 
Hvis grænsen for erhvervsmæssig eksponering overskrides, skal der benyttes 
passende åndedrætsværn. Anbefaling til passende åndedrætsværn: En 
friskluftsmaske under tryk eller en maske udstyret med partikelfiltertype P2-P3 
(EN14387). 

Håndbeskyttelse  

Håndbeskyttelse Benyt beskyttelseshandsker, hvis der er risiko for hudkontakt. Beskyttelseshandsker 
skal være i overensstemmelse med EN374. Anbefalet: butylgummihandsker. Kontakt 
producenten af handsker for at få oplysninger om specifikke tidsværdier for 
gennembrydning. 

Øjen-/ansigtsbeskyttelse  

Øjenbeskyttelse Benyt beskyttelsesbriller eller ansigtsværn i tilfælde af stænk. 

Hudbeskyttelse  

Hudbeskyttelse (undtagen hænder) Benyt antistatisk beskyttelsestøj fremstillet af naturfibre eller varmebestandige 
syntetiske fibre. 

Yderligere forholdsregler til 
hudbeskyttelse 

Der skal bæres passende beskyttelsessko og øvrigt beskyttelsesudstyr, som vælges 
på baggrund af de faktiske risici, der er til stede under anvendelse af produktet. 
Beskyttelsestiltagene skal godkendes af en specialist før brug af produktet. 

Hygiejne/miljø  

Hygiejneforholdsregler Undgå at spise, drikke eller ryge under brug eller håndtering. Vask hænder efter brug 
Vask forurenet tøj før genbrug, Rengør forurenede overflader. 

Passende kontrol af miljømæssig eksponering 
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Tekniske forholdsregler til 
forebyggelse eksponering 

Sørg for tilstrækkelig overordnet ventilation. Arbejd under lokal udsugning, hvis den 
overordnede ventilation er utilstrækkelig. 

 
 

 

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske egenskaber 
Fysisk tilstand Væske 
Farve Hvid. 
Lugt Svag lugt 
pH (som leveret) Værdi: 7-9  
Antændelsespunkt Værdi: = 102 °C 

Testmetode: Lukket afsnit [ASTM 6450] 
Nedre eksplosionsgrænse med 
måleenheder 

Værdi: = 0,6 volumenprocent 

Øvre eksplosionsgrænse med 
måleenheder 

Værdi: = 7,0 volumenprocent 

Massefylde Værdi: 1,19 g/cm3 
Viskositet Værdi: 28-30 s  

Testmetode: DIN6 

9.2. Øvrige oplysninger 
Fast indhold Værdi = 46 % 

Andre fysiske og kemiske egenskaber 
Kommentarer VOC 54 g/liter, = 4,6 %. 
 

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

opbevaringstemperaturer. 

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, varme og høje temperaturer 

10.5. Inkompatible materialer 
Materialer, der skal undgås Må ikke komme i kontakt med stærke oxiderende midler, stærke baser og stærke 

syrer 

10.6.  Farlige nedbrydningsprodukter 
Farlige nedbrydningsprodukter Eksponering over for høje temperaturer kan danne kulmonoxid, nitrogenoxider og 

andre skadelige nedbrydningsprodukter. 
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AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1.  Information om toksikologiske effekter 

Toksikologiske oplysninger: 
Øvrige toksikologiske data Eksponering over for dampe, som overskrider grænseværdierne for erhvervsmæssig 

eksponering, kan forårsage alvorlige helbredseffekter såsom irritation af slimhinderne 
og åndedrætssystemet. Der kan også opstå skadelige effekter på nyre lever og 
centralnervesystem. 
 
Andre symptomer omfatter hovedpine, svimmelhed, udmattethed, muskelsvaghed og 
i ekstreme tilfælde tab af bevidsthed. 
 
Organiske opløsningsmidler kan forårsage symptomer igennem absorbering via 
huden. 
 
Gentagen eller længere tids hudkontakt kan forårsage hudirritation og tørhed. Der kan 
også opstå eksem. 
 
Stænk i øjnene kan forårsage irritation og reversibel skade. 

Akut toksicitet, blandingsestimat 
Oral 2-butoxyethanol LD50 Rotte 250 mg/kg 
Hud 2-butoxyethanol LD50 Kanin 220 mg/kg 
Indånding af gas 2-butoxyethanol LC50 Rotte 450 ppm 4 timer 

Potentielle akutte effekter 
Hudkontakt Svagt irriterende. 
Øjenkontakt Svagt irriterende ((2-methoxymethylethoxy)propanol) og alvorligt irriterende  

(2-butoxyethanol). 

Forsinkede effekter/gentagen eksponering 
Hudkontakt Længere tids eller gentagen kontakt kan forårsage ikke-allergisk kontaktdermatitis 
Øjenkontakt Kan forårsage irritation af øjnene. 
  

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 
12.1.  Toksicitet 
Økotoksicitet 2-butoxyethanol 

EC50 >1.000 mg/L Ferskvand Dafnier - Daphnia magna <24 timer, 48 timer 
LC50 800.000-1.000.000 ug/L Havvand Skaldyr - Crangon crangon, 48 timer 
LC50 1.250.000 ug/L Havvand Fisk - Menidia beryllina - 40-100 mm, 96 timer 
Kronisk NOEC 1.000 mg/L Ferskvand Dafnier - Daphnia magna <24 timer, 48 timer. 

12.2. Persistens og nedbrydelighed 
Persistens og nedbrydelighed Produktet forventes at være nemt biologisk nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumulerende potentiale 
Bioakkumulerende potentiale 2-butoxyethanol log p 0,83  

(2-methoxymethylethoxy)propanol log p -0,064 
Evaluering af bioakkumulering Lav 

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, 2011:927) vedr farligt affald klassificeres affald fra 

dette produkt 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 2011:927. 

EWC-spildevandskode EWC: 080112 affaldsmaling og fernis ud over dem, der omtales i 08 01 11 
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. 

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) 
SFS 2011:927 Avfallsforordning  
AFS 2011:18 Hygieniska gransvarden 

15.2. Kemisk sikkerhedsevaluering 
Kemisk sikkerhedsevaluering udført Ikke 
  

AFSNIT 16: Øvrige oplysninger 
Liste over relevante H-sætninger 
(afsnit 2 og 3). 

H302 Farlig ved indtagelse. 
H315 Forårsager hudirritation. 
H332 Skadelig ved indånding. 
H312 Skadelig ved hudkontakt.  
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation. 

Information, der er blevet tilføjet, 
slettet eller revideret 

0-07-2011: Sikkerhedsdatabladet oversat fra producentens original forfattet på 
svensk. Originalen er dateret 28-12-2008. 
13-01-2013: Produktdatabladet opdateredes med henblik på at afspejle 
produktsammensætningen. Ændringerne blev indført i overskrift 2, 3, 7, 8, 9, 11 og 
12. 
02-10-2013: Mindre ændringer og redigering. 
07-04-2014: Nyt MSDS fra producenten. Produktnavnet "Elfenbenshvid" tilføjedes. 
21-12-2015: Produktnavnet Elfenbenshvid fjernes pga. overførsel til nyt MSDS. 
07-03-2016: CLP-opdatering. SDS fra producenten er dateret 12-09-2013, og selvom 
de individuelle ingredienser er CLP-klassificerede, er produktet som hele ikke. 

Version 5 
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Ansvarlig for sikkerhedsdatablad Tarkett AB 
Kommentarer De oplysninger, der fremgår af dette materialesikkerhedsdatablad, er baseret på 

vores aktuelle 
  
 


