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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
Pattex Easy Silicone white

1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Tiltænkt brug:
Silikone fugetætningsmasse

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Henkel Norden AB
Box 151 22
167 15 Bromma

SE

Tlf.: +46 (0) 10 480 7700

ua-productsafety.norden@se.henkel.com

1.4. Nødtelefon
+46 10 480 7500 (kontortid)

+45 82 12 12 12 (giftlinjen)

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (CLP):
aerosoler kategori 3
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
Øjenirritation kategori 2
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Klassificering (DPD):
Klassificering er ikke nødvendig.

2.2. Mærkningselementer

Mærkningselementer (CLP):

Farepiktogram:
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Signalord: Advarsel

Faresætning: H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.
H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætning: P102 Opbevares utilgængeligt for børn.
P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P251 Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P410+P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger
50°C/ 122°F.

Mærkningselementer (DPD):
S-sætninger:

S2 Opbevares utilgængeligt for børn.
S46 Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Tillaegsinformation:
Produktet er ikke klassificeret i henhold til beregningsmetoderne i sidste version af "EFs direktiv for generel klassificering af
præparater". .

Yderligere henvisninger:
Beholder under tryk . Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsaettes for temperaturer over 50 °C . Må ikke punkteres eller
brændes, heller ikke når den er tømt.

2.3. Andre farer
Ingen ved korrekt brug.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Almen kemisk karakterisering:
Fugetætningsmasse

Præparatets basisstoffer:
Polydimethylsiloxan
anorganiske fyldstoffer

Deklaration af indholdstoffer i henhold til CLP (EC) nr. 1272/2008:

Farlige komponenter
CAS-nr.

EF-nummer
REACh

registreringsnr.

Indhold Klassifikation

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), a-tridecyl-w-
hydroxy-~
24938-91-8

>=   1- <   3 % Akut toksicitet 4;  mundtlig
H302

Alvorlig skade/irritation for øjne 1
H318

thiabendazol
148-79-8

205-725-8 >=   0,1- <   0,25 % Akutte farer for vandmiljøet 1
H400

Kroniske farer for vandmiljøet 1
H410

For den fulde tekst af H-angivelser og andre forkortelser se sektion 16 "anden information".
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige.

Deklaration af Indholdstoffer ifølge DPD (EC) nr. 1999/45:

Farlige komponenter
CAS-nr.

EF-nummer
REACh

registreringsnr.

Indhold Klassifikation

Poly(oxy-1,2-ethandiyl), a-tridecyl-w-
hydroxy-~
24938-91-8

>=   1 - <   3 % Xn - Sundhedsskadelig;  R22
Xi - Lokalirriterende;  R41

thiabendazol
148-79-8

205-725-8 >=   0,1 - <   0,25 % N - Miljøfarlig;  R50/53
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For oplysninger om den fulde tekst for R-sætninger angivet ved kode, se punkt 16 'Andre oplysninger'.
Materialer uden klassificering kan have arbejdspladsrelaterede hygiejniske grænseværdier tilgængelige.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger:
Kontakt læge ved ildebefindende.

Indånding:
Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af besværligheder skal lægen opsøges.

Hudkontakt:
Skylles med rindende vand og sæbe. Hudpleje. Klædningsstykker, som er forurenet af produktet, skal fjernes.

Øjenkontakt:
Skyl straks øjnene med en blød vandstråle eller øjenskyllevæske i mindst 5 min. Ved fortsatte smerter (intensiv svie,
lysoverfølsomhed, synsforstyrrelser) fortsættes skylningen af øjnene. Kontakt/søg læge eller hospital.

Indtagelse:
Skyl mundhulen, drik 1-2 glas vand, kontakt en læge.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Forårsager alvorlig øjenirritation.

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Se afsnit: Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler:

skum, slukningspulver, kulsyre, vandstråle spray, vandtåge

Slukningsmidler, som af sikkerhedsmæssige grunde er uegnede:
Vandstråle fuld

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
I tilfælde af brand kan der frigøres kulmonoxid (CO) og kuldioxid (CO2).

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brug personligt sikkerhedsudstyr.
Anvend åndedrætsbeskyttelse, som er uafhængig af omgivelsesluften.

Yderligere henvisninger:
Ved fare afkøl emballager med vandtåge.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Beskyttelsesudstyr skal bæres.
Fare for udskridning på grund af udløbet produkt.
Undgå kontakt med huden og øjnene.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke komme i kloakafløb / overfladevand / grundvand.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Opsamles mekanisk.
Kontamineret materiale skal bortskaffes som affald i hht. pkt.13.
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6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Beholderen kan eksplodere ved opvarmning til over 50°C. Indholdet kan danne eksplosive, brændbare blandinger. Undgå
tændingskilder og åben ild. Følg advarslerne på dåseetiketten.

Generelle hygiejneforholdsregler:
Vask hænderne før pauser og når arbejdet er slut.
Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Sørg for god ventilation og udluftning.
Beholder under tryk: skal beskyttes mod direktesollys og temperaturer over 50 °C.
Opbevares kun i den originale beholder.
Emballagen skal holdes tæt lukket.
Temperaturer mellem 0 °C og + 30 °C
Må ikke opbevares sammen med nærings- og mydelses- midler.

7.3. Særlige anvendelser
Silikone fugetætningsmasse

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Gælder for
DK

ingen

Biologisk grænseværdi:
ingen

8.2. Eksponeringskontrol:

Åndedrætsværn:
Ikke pligtig.

Håndbeskyttelse:
I tilfælde af længere tids kontakt anbefales beskyttelseshandsker af nitrilgummi i henhold til EN 374.
traengetid > 480 min
materialtykkelse > 0,1 mm
Ved længerevarende eller gentagen kontakt skal man være opmærksom på, at de ovennævnte gennembrudstider i praksis kan
være betydeligt kortere end de i EN 374 fastsatte. Beskyttelseshandskerne bør altid testes med hensyn til deres egenthed på
den specifikke arbejdplads (f.eks.mekanisk og termisk bestandighed, produktforenelighed, antistatisk effekt etc.). Ved de
første tegn på slitage skal beskyttelseshandskerne udskiftes straks. Følg handskefabrikantens angivelser samt de gældende
sikkerhedsregler inden for det relevante fagområde. Vi anbefaler, at der udarbejdes en håndplejeplan, der er relevant for de
lokale arbejdsforhold, i samarbejde med handskefabrikanten og den faglige organisation.

Øjenbeskyttelse:
Tætsluttende beskyttelsesbriller.

Kropsbeskyttelse:
Egnet beskyttelsesbeklædning.
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Dansk kodenummer:
00 - 3 (1993)

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber
Udseende  Væske

pasta
hvid

Lugt  Karakteristisk
Lugttærskel  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt

pH-værdi  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Begyndelseskogepunkt  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Flammepunkt  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Dekomponeringstemperatur  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Damptryk  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Densitet

(20 °C (68 °F))
 1,324 g/cm3

Pulverrumsvægt  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Viskositet  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Viskositet (kinematisk)  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Eksplosive egenskaber  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Opløselighed, kvalitativt

(20 °C (68 °F); Opløs.: Vand)
 Uopløselig

Størkningstemperatur  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Smeltepunkt  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Antændelighed  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Selvantændelsestemperatur  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Eksplosionsgrænser  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Fordampningshastighed  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Dampmassefylde  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt
Oxiderende egenskaber  Ingen data til rådighed / Ikke anvendeligt

9.2. Andre oplysninger

Viskositet målt med målebæger
(; )

 10 min

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under de anbefalede opbevaringsbetingelser.

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Se afsnit reaktivitet.

10.4. Forhold, der skal undgås
Ingen bekendt ved korrekt brug.

10.5. Materialer, der skal undgås
Ingen ved korrekt brug.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen kendte.
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PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Almene angivelser vedrørende toksikologi:
Den blanding er klassificeret baseret på de tilgængelige sikkerhedsoplysninger for ingredienser som defineret i
klassificeringskriterierne for blandinger til hver fareklasse eller opdeling i bilag I til forordning 1272/2008/EC. Relevante
foreliggende sundhed / økologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det følgende.

Irritation af øjnene:
Forårsager alvorlig øjenirritation.
OECD 405

Akut toksicitet ved indtagelse:

Farlige komponenter
CAS-nr.

Värdityp
e

Værdi Anvendelsesomr
åde

Eksponeri
ngstid

Prøveemner Metode

thiabendazol
148-79-8

LD50 3.100 mg/kg oral Rotte

Akut toksicitet ved indånding:

Farlige komponenter
CAS-nr.

Värdityp
e

Værdi Anvendelsesomr
åde

Eksponeri
ngstid

Prøveemner Metode

Akut toksicitet ved hudkontakt:

Farlige komponenter
CAS-nr.

Värdityp
e

Værdi Anvendelsesomr
åde

Eksponeri
ngstid

Prøveemner Metode

thiabendazol
148-79-8

LD50 > 4.000 mg/kg dermal Kanin

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Almene angivelser vedrørende økologi:
Må ikke udledes til kloak, jord eller vandløb.
Den blanding er klassificeret baseret på de tilgængelige sikkerhedsoplysninger for ingredienser som defineret i
klassificeringskriterierne for blandinger til hver fareklasse eller opdeling i bilag I til forordning 1272/2008/EC. Relevante
foreliggende sundhed / økologiske oplysninger for stofferne i sektion 3 er givet i det følgende.

12.1. Toksicitet

Farlige komponenter
CAS-nr.

Värditype Værdi Akut
toxikologisk
undersøgelse

Eksponeri
ngstid

Prøveemner Metode

thiabendazol
148-79-8

LC50 0,55 mg/L Fish 96 h Oncorhynchus mykiss OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)

thiabendazol
148-79-8

EC50 0,61 mg/L Daphnia 48 h Daphnia magna OECD Guideline
202 (Daphnia sp.

Acute
Immobilisation

Test)
thiabendazol

148-79-8
EC50 8,99 mg/L Algae Selenastrum capricornutum

(new name: Pseudokirchnerella
subcapitata)

OECD Guideline
201 (Alga, Growth

Inhibition Test)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data til rådighed.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale / 12.4. Mobilitet i jord

Farlige komponenter
CAS-nr.

LogKow Biokoncentrations
faktor (BCF)

Eksponerin
gstid

Prøveemner Temperatur Metode
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thiabendazol
148-79-8

2,47

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen data til rådighed.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Bortskaffelse af produktet:

Affaldshånteres efter lokale love og forordninger.

Bortskaffelse af den urensede emballage:
Emballagen må kun tilføres recycling i helt tømt tilstand.

Affaldskode
08 04 09 affaldsklæbestoffer og forseglere, der indeholder organiske opløsningsmidler og andre farlige stoffer
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1. FN-nummer

ADR 1950
RID 1950
ADNR 1950
IMDG 1950
IATA 1950

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR AEROSOLER
RID AEROSOLER
ADNR AEROSOLER
IMDG AEROSOLS
IATA Aerosols, non-flammable

14.3. Transportfareklasse(r)

ADR 2.2
RID 2.2
ADNR 2.2
IMDG 2.2
IATA 2.2

14.4. Emballagegruppe

ADR
RID
ADNR
IMDG
IATA

14.5. Miljøfarer

ADR ikke anvendelig.
RID ikke anvendelig.
ADNR ikke anvendelig.
IMDG ikke anvendelig.
IATA ikke anvendelig.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

ADR ikke anvendelig.
Tunnelrestriktionskode: (E)

RID ikke anvendelig.
ADNR ikke anvendelig.
IMDG ikke anvendelig.
IATA ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

ikke anvendelig.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
VOC-indhold

(CH)
0,00 %

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
En kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke blevet gennemført.
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Nationale forskrifter/henvisninger (Denmark):

Dansk kodenummer: 00 - 3 (1993)

PUNKT 16: Andre oplysninger

Mærkningen af produktet er angivet i Sektion 2. den fulde tekst for alle forkortelser angivet ved koder i dette sikkerhedsdatablad
er som følger:

R22 Farlig ved indtagelse.
R41 Risiko for alvorlig øjenskade.
R50/53 Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
H302 Farlig ved indtagelse.
H318 Forårsager alvorlig øjenskade.
H400 Meget giftig for vandlevende organismer.
H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Yderligere informationer:
Informationen er givet på baggrund af vores nuværende erfaringer og gælder for produktet i den stand det leveres. Formålet
er at beskrive vore produkter med hensyn til sikkerhedskrav ikke at garantere for bestemte egenskaber.


