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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator
TESCON Primer RP
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
Anvendelse af stoffet eller blandingen
Wash-primer
Anvendelser som frarådes
Der foreligger ingen oplysninger.
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed:
MOLL bauökologische Produkte GmbH
proclima
Gade:
Rheintalstraße 35 - 43
By:
D-68723 Schwetzingen

Telefon:
E-mail:
E-mail (Kontaktperson):
Internet:
Informationsgivende afdeling:

Telefax: +49 (0) 6202 2782-21

+49 (0) 6202 2782-0
info@proclima.de
info@proclima.de
http://www.proclima.de
info@proclima.de

PUNKT 2: Fareidentifikation
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008.
2.2. Mærkningselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008
Særlig mærkning af visse blandinger
EUH208
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
2.3. Andre farer
Stofferne i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
3.2. Blandinger
Kemisk karakterisering
Dispersion

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig (Vis etiketten, hvis det er
muligt).
Hvis det indåndes
Sørg for frisk luft. Kontakt læge i tilfælde af ubehag.
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I tilfælde af hudkontakt
Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand og sæbe.
Tag straks snavset, vædet tøj af. Og vaskes inden genanvendelse. Ved hudirritation sog læge.
I tilfælde af øjenkontakt
Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.
Ved indtagelse
Skyl munden grundigt med rigeligt vand (kun hvis personen er ved bevidsthed) efter indtagelse og søg
omgående lægehjælp.
Fremkald IKKE opkastning.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Mave-tarm-forstyrrelser, Opkastning, Kvalme
Ved længere eller ofte gentagen hudkontakt: Irriterer øjnene. Irriterer huden.
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig
Elementærhjælp, dekontamination, symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Afstem slukningsmidler efter omgivelserne.
Produktet er ikke: Brændbar
Uegnede slukningsmidler
Der foreligger ingen oplysninger.
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Lukkede beholdere kan briste ved tryk- og temperaturforøgelser
5.3. Anvisninger for brandmandskab
Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse Beskyttelsesbeklædning.
I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Andre informationer
Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.
Destrueres efter gældende bestemmelser.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Benyt personbeskyttelsesudstyr. Se punkt 8.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb. Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.
Skakter og kanaler skal beskyttes mod produktets indtrængen.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller flydespærre). Bør opsamles med
væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder).
Samles i egnede lukkede beholdere og bortskaffes .

Rens grundigt beskidte genstande og gulv under iagttagelse af miljøreglerne. Det optagne materiale skal
behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.
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6.4. Henvisning til andre punkter
Se beskyttelsesforholdsregler under punkt 7 og 8.
Destruktion: se punkt 13

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkerhedsinformation
Brug personlig beskyttelsesudrustning (se punkt 8).
Emballagen skal holdes tæt lukket.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse
Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.
Andre informationer
Må kun bruges på steder med god ventilation.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Må kun opbevares/lagres i den originale beholder.
Lagertemperatur 5-35°C
Information om fælleslagring
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Yderligere information om opbevaringsforhold
Skal holdes fjernt fra: Frost, Fugtighed,
Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
Undgå høje temperaturer og direkte sollys.
7.3. Særlige anvendelser

Bemærk teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sørg for tilstrækkelig udluftning og lokal udsugning på kritiske steder.
Hygiejniske foranstaltninger
Bær kun passende, bekvemt siddende og ren beskyttelsesdragt.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses.
Står tilstrækkelige vaskefaciliteter til rådighed
Beskyttelse af øjne/ansigt
Briller med sidebeskyttelse,
øjenkapsel
Håndværn
Egnet handsketype: NBR (Nitrilkautsjuk) EN ISO 374
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Handskematerialets tykkelse >= 0,4 mm
Bæretid ved lejlighedsvis kontakt (stænk): max. 480 min.
Bæretid ved permanent kontakt max. 240 - 480 min
Begrænsningen af bæretiden skal iagttages i henhold til producentens angivelser.
Materialets gennembrudstid og kildeegenskaber skal iagttages.
Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med
handskeproducenten.
Hudværn
Brug særligt arbejdstøj. Og vaskes inden genanvendelse.
Åndedrætsværn

Åndedrætsbeskyttelse er nødvendigt ved:
aerosol- eller tågedannelse
Egnet åndedrætsværn: Halvmaske eller kvartmaske: Maksimal anvendelseskoncentration for stoffer med
grænseværdier: P1-filter til maks. 4 gange grænseværdien; P2-filter til maks. 10 gange grænseværdien;
P3-filter til maks. 30 gange grænseværdien.
Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet
Fjern omgående spild.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber
9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform:
Farve:
Lugt:

Flydende
hvid
karakteristisk (ester)
Metode

pH-værdien:

4,6 - 6

Tilstand-ændringer
Smeltepunkt:

ikke bestemt

Begyndelseskogepunkt og
kogepunktsinterval:
Sublimeringstemperatur:

ikke bestemt

Blødgørelsespunkt:
Pourpoint:

ikke bestemt
ikke bestemt

Flammepunkt:

ikke relevant

Antændelighed
fast stof:

gas:

ikke bestemt

Produktet er ikke: Antændelige
Produktet er ikke: Antændelige

Eksplosive egenskaber
ikke eksplosiv.

Laveste Eksplosionsgrænser:
Højeste Eksplosionsgrænser:

ikke relevant
ikke relevant

Antændelsestemperatur:

ikke relevant

Selvantændelsestemperatur
fast stof:
gas:

ikke relevant
ikke relevant

Dekomponeringstemperatur:

ikke bestemt
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Oxiderende egenskaber
Ikke brandfremmende.

Damptryk:
(ved 20 °C)

~23 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C):

0,9 - 1,1 g/cm³

Vandopløselighed:

blandbar

Opløselighed i andre opløsningsmidler
Der foreligger ingen oplysninger.

Fordelingskoefficient:

ikke bestemt

Viskositet/dynamisk:

10 - 700 mPa·s

Dampmassefylde:

ikke bestemt

Fordampningshastighed:

ikke bestemt

9.2. Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Dette materiale anses under normale anvendelsesforhold som ikke reaktivt.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.
10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.
10.4. Forhold, der skal undgås
Hede. Skal beskyttes mod direkte sollys.
10.5. Materialer, der skal undgås
Der foreligger ingen oplysninger.
10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger
Akut toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Irriterende og ætsende virkninger
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Sensibiliserende virkninger
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Enkel STOT-eksponering
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
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Gentagne STOT-eksponeringer
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Andre informationer
Produktet er ikke godkendt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
12.1. Toksicitet
Der foreligger ingen oplysninger.
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Biologisk nedbrydning: Ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)
Produktet kan elimineres fra vand gennem abiotiske processer f.eks. adsorption ved aktivt slam.
98% Metode OECD 302
12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tegn på bioakkumulationspotentiale.
12.4. Mobilitet i jord
Der foreligger ingen oplysninger.
12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Stoffet i blandingen opfylder ikke PBT/vPvB kriterierne ifølge REACH, bilag XIII.
12.6. Andre negative virkninger
Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser ved bortskaffelse
Destrueres efter gældende bestemmelser.
Tilordningen af affaldskoder/affaldsbetegnelser skal udføres branche- og processpecifikt jfr. EAK. Ikke farligt
affald ifølge direktiv 2008/98/EF (affaldsrammedirektivet).
Bortskaffelse af forurenet emballage
Destrueres efter gældende bestemmelser.

Hold beskidt vaskevand tilbage og få det bortskaffet . Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Landtransport (ADR/RID)
14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Indenrigsskibstransport (ADN)
14.1. UN-nummer:
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14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Skibstransport (IMDG)
14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN-nummer:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.3. Transportfareklasse(r):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.4. Emballagegruppe:

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT:

nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.7. Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden
Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed
og miljø
EU oplysninger om regulering

Oplysninger til direktiv 2012/18/EU
(SEVESO III):

Er ikke underlagt 2012/18/EU (SEVESO III)

National regulativ information

Vandfareklasse (D):

1 - svagt skadeligt for vand

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Ændringer
Dette dataark indeholder ændringer i forhold til tidligere udgave i afsnit: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16.
Forkortelser og akronymer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road )
RID:Règlement international conernat le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
(Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail )
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
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IATA-DGR: Dangerous Goods Refulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
CLP: Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures,
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
EC50: Effectice concentration, 50 percent
DNEL: Derived No Effect Level
PNEC: Predicted No Effect Concentration
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)
EUH208
Indeholder 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on og
2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan udløse allergisk reaktion.
EUH210
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Yderligere information
Oplysningerne er baseret på vores nuværende viden. Dette giver dog ikke nogen sikkerhed for produktets
egenskaber og fastlægger intet aftalt juridisk forhold. Modtageren af produktet er selv ansvarlig overholdelse af
gældende love og bestemmelser.

Oplysningerne stammer fra opslagsværk og litteraturen.
(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens
sikkerhedsdatablad.)
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