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SIKKERHEDSDATABLAD 
Tarkett Pletreparation mørkegrå 

 

AFSNIT 1: Identifikation af emnet/blandingen samt af 
virksomheden/foretagendet 
Udstedelsesdato 20.11.2012 
Revisionsdato 02.10.2013 

1.1. Produktidentifikator 
Produktnavn Tarkett Pletreparation mørkegrå 
Varenr 8793163 

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

Brug af emnet/præparatet Oliebaseret primer til trægulve. 

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: 112 

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

AFSNIT 2: Fareidentifikation 
2.1. Klassificering af emnet eller blandingen 
Farlige egenskaber for 
emnet/blandingen 

Betragtes ikke som sundheds- eller miljøfarligt i overensstemmelse med aktuel 
lovgivning. 

Yderligere oplysninger om 
klassificering 

Ikke-letantændelig 

2.2. Etiketelementer 
S-sætninger S2: Opbevares utilgængeligt for børn. 

S60: Dette materiale og dets beholder skal kasseres som farligt affald. 
Yderligere oplysninger Fare for selvantændelse. Forurenet udstyr til rengøring, klude, tekstiler, støv fra 

sandslibning m.v. kan forårsage selvantændelse. Alt tøj m.v. skal overøses med vand 
og opbevares i en lukket beholder. Alternativt kan tøjet afbrændes. 

2.3. Øvrige farer 
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AFSNIT 3: Sammensætning/oplysninger om ingredienser 
3.2. Blandinger 
Emne Identifikation Klassificering Indhold 
Nafta (petroleum), hydrobehandlet 
tung 

CAS-nr.: 64742-48-9 
EU-nr.: 265-150-3 
Indeksnr. 649-327-00-6 

Kræft 2, R45 
Mut. 2, R46 
Xn, R65 
Kræftfr. 1B, H350  
Muta. 1B, H340  
Asp. Toks. 1, H304 
Bemærk: H, P 

1-2,5 masseprocent 

Kolonneoverskrifter CAS-nr. = Chemical Abstracts Service, EU (Einecs- eller Elincs-nummer) = European 
inventory of Existing Commercial Chemical Substances, Ingrediensnavn = Navn som 
angivet på emnelisten (emner, der ikke er omfattet af emnelisten skal om muligt 
oversættes). Indhold oplyst i %, masseprocent/vægt, volumenprocent/vægt, 
volumenprocent/volumen, mg/m3, ppb, ppm, masseprocent, volumenprocent 

HH/HF/HE T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Ætsende, Xn = Skadelig, Xi = Irriterende,  
E = Eksplosiv, O = Oxiderende, F+ = Ekstremt letantændelig,  
F = Meget letantændelig, N = Miljøfare 

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, 

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. Hold 
patienten varm og rolig. Søg lægehjælp, hvis symptomerne vedvarer. 

Hudkontakt Fjern forurenet tøj. Vask huden grundigt med sæbe og rigeligt med vand. 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 15 minutter. Hvis problemet vedvarer (intens brændende 
fornemmelse, smerte, fotosensitivitet), skal skylningen fortsættes. Søg lægehjælp. 

Indtagelse Fremprovoker ikke opkastning. Skyl munden med vand. Hvis alt andet en meget små 
mængder produktet er blevet indtaget, eller hvis der opstår kvalme eller øvrige 
symptomer, skal der søges lægehjælp. Hold patienten varm og rolig. 

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  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 oxider fra nitrogen, 

kulmonoxid eller øvrige toksiske nedbrydningsprodukter. 

5.3. Rådgivning til brandvæsen 
Personligt beskyttelsesudstyr Benyt komplet beskyttelsesudstyr, herunder selvforsynende åndedrætsværn. 
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AFSNIT 6: Tiltag ved utilsigtet udslip 
6.1. Personlige forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer 
Overordnede forholdsregler Benyt passende personligt beskyttelsesudstyr. Undgå indånding af damp eller em. 

Sørg for tilstrækkeligt med ventilation. 

6.2. Miljømæssige forholdsregler 
Miljømæssig forholdsregler 
forholdsregler 

Undgå udslip af produktet til dræn/vand/jord. Underret de pågældende myndigheder 
ved spild. 

6.3. Metoder og materiale til forurening og oprydning 
Rengøring Omgiv spildet med en inaktiv absorbent (f.eks. sand, jord eller vermiculit), og opsaml 

materialet i en passende beholder. Rengør det forurenede område med et passende 
rengøringsmiddel (benyt ikke organiske opløsningsmidler). Opløs evt. med vand. 

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 kontakt med hud og øjne. Undgå indånding af damp eller em. Sørg for, at der 

er tilstrækkeligt med ventilation. Undgå at spise eller drikke under håndtering. Vask 
hænder efter håndtering. Benyt personligt beskyttelsesudstyr i overensstemmelse 
med overskrift 8. 

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder evt. inkompatibilitet 
Opbevaring Opbevar produktet i et køligt, tørt lokale med god ventilation. Holdes på afstand af 

direkte sollys. Opbevares i velforseglede originale beholdere og beskyttes imod frost. 
En beholder, der har været åbnet, skal genforsegles og opbevares stående med 
henblik på at forebygge lækage. 

7.3 Specifikke slutanvendelser 
 

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

CAS-nr: 64742-48-9, Emne: Nafta* 
 
Niveaugrænseværdi (LLV): 
30 ppm, 175 mg/m3 
 
Kortvarig værdi (STV):  
60 ppm, 350 mg/m3 

 
*H - emnet kan nemt absorberes perkutant. 

8.2. Eksponeringskontroller  
Åndedrætsbeskyttelse  

Åndedrætsbeskyttelse Arbejd under lokal udsugning eller i velventilerede miljøer, hvis 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 gasfiltertype A+P3. 

Håndbeskyttelse  

Håndbeskyttelse Benyt beskyttelseshandsker. Passende handskemateriale: Nitrilgummi eller andet 
materiale, der anbefales af handskeproducenten. 

Øjen-/ansigtsbeskyttelse  

Øjenbeskyttelse Beskyttelsesbriller eller ansigtsværn. 

Hudbeskyttelse  
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Hudbeskyttelse (undtagen hænder) Passende beskyttelsestøj. 

Hygiejne/miljø  

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

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber 
9.1. Oplysninger om fysiske og kemiske egenskaber 
Fysisk tilstand Væske 
Farve Sort. 
Antændelsespunkt Værdi 78 °C 
Massefylde Værdi 0,92 g/cm3 
Vandopløselighed Uopløselig 

9.2. Øvrige oplysninger 
 

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 Høje temperaturer 

10.5. Inkompatible materialer 
Materialer, der skal undgås Holdes på afstand af følgende materialer med henblik på at forebygge stærke 

eksotermiske reaktioner: oxiderende midler, stærke baser, stærke syrer. 

10.6.  Farlige nedbrydningsprodukter 
Farlige nedbrydningsprodukter Eksponering for høj temperatur kan føre til dannelse af kulmonoxid, nitrogenoxider 

samt andre skadelige nedbrydningsprodukter. 
  

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger 
11.1.  Oplysninger om toksikologiske effekter 

Toksikologisk information: 
Øvrige toksikologiske data Ifølge nuværende lovgivning klassificeres dette produkt ikke som skadeligt. Der er 

ingen data tilgængelige om selve præparatet. Før individuelle forbindelser er følgende 
oplysninger tilgængelige: 
Nafta: 
LD50 Oral rotte: >6.400 mg/kg kropsvægt 
LC50 Indånding rotte 4 timer: >14 mg/l 
LD50 Dermal kanin: >3.200 mg/kg kropsvægt 

Toksikologiske data for emner 
Øvrige oplysninger vedr. helbredsfarer 
Generelt Hudeffekter: Kan forårsage hudirritation. 

 
Inhalationseffekter: Irriterer åndedrætssystemet. 
 
Øjeneffekt: Kan forårsage irritation og reversibel øjenskade. 
 
Effekt ved indtagelse: Kan irritere indre organer og marvetarmkanalen. 
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Forsinkede effekter/gentagen eksponering 
Generelt Gentagen eller længere tids kontakt med præparatet kan forårsage fjernelse af 

naturligt fedt fra huden, hvilket kan resultere i ikke-allergisk kontaktdermatitis og 
absorption igennem huden. 

  

AFSNIT 12: Økologiske oplysninger 
12.1.  Toksicitet 
Økotoksicitet Der eksisterer ingen økotoksikologiske data for selve præparatet. Produktet er derfor 

blevet evalueret på baggrund af dets komponenter og klassificeres ikke som farligt for 
miljøet. 

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 
  

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 2001:1063. 

EWC-affaldskode  EWC: 080111 affaldsmaling og fernis indeholdende organiske opløsningsmidler eller 
øvrige farlige emner 

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

eller blandingen 
Øvrige EU-krav til etikettering Begrænsning af emission af flygtige organiske forbindelser (VOC) i maling og fernis 

iht. 2004/42/CE. Tarkett pletreparation grå er klassificeret som 
opløsningsmiddelbåren coating i kategorien f "Minimale pletter på indvendigt og 
udvendigt byggetræ". Grænsen for VOC er 700 g/l. Aktuelt niveau for Tarkett 
Pletreparation grå < 110 g/l. 

Lovgivning og regulativer EU-nr. 1907/2006 (REACH) 
EU-nr. 1272/2008 (CLP) 
SFS 2011:927Avfallsforordning  
AFS 2011:18 Hygieniska gransvarden 

15.2. Kemisk sikkerhedsevaluering 
Kemisk sikkerhedsevaluering udført Ikke 
  

AFSNIT 16: Øvrige oplysninger 
Liste over relevante R-sætninger 
(under overskrift 2 og 3). 

R65 Skadelig: kan forårsage lungeskader ved indtagelse. 
R46 Kan forårsage genetiske skader, der kan nedarves. 
R45 Kan være kræftfremkaldende. 

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

H350 Kan være kræftfremkaldende 
H304 Kan være dødelig ved indtagelse og inhalation. 
H340 Kan forårsage genetiske defekter 

Information, der er blevet tilføjet, 
slettet eller revideret 

20-11-2012: Sikkerhedsdatabladet blev oprindeligt forfattet på engelsk og er dateret 
03-02- 2010. 
02-10-2013: Mindre ændringer og redigering. 

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. 

  
 


