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Sikkerhetsdatablad
_____________________________________________________________________________

Del 1: PRODUKT OG SELSKAP

Telefonnummer: +1 336 475 6600
Døgnåpen nødtelefon: 1-800-424-9300 CHEMTREC

Ennis-Flint®
115 Todd Court 
Thomasville, NC 27360

Produktnavn: AirMark® Sealer1 Part A

Utgivelsesdato: 23.09.2009

Del 2: FAREIDENTIFIKASJON  

Generelt: Farge: Ravgul Form: Flytende Lukt: Mild

Potensielle helsevirkninger: Se del 11 for mer informasjon

Primær innførsel: Hud

Hudkontakt: ▪ Langvarig eller gjentatt eksponering kan forårsake irritasjon og rødhet.
 ▪ Hudsensibilisering eller allergisk reaksjon kan forekomme hos enkelte personer.

Øyne: ▪ Kontakt kan forårsake irritasjon, rødhet, tårer og tåkesyn.

Innånding: ▪ Ingen kjent helseinformasjon ved innånding av damper.

Svelging: ▪ Lav giftighet ved svelging.

Kronisk: ▪ Ingen kjente

Del 3: SAMMENSETNING

Komponent   CAS #  TLV STEL PEL  INNHOLD
Formaldehyd, polymer
med (klormetyloksiran)
og fenol
Neopentyl-diglykidyl
Eter (NDE)
Oksiran (klormetyl)

9003-36-5 ingen ingen ingen  55 – 65% 

17557-23-2 ingen ingen ingen 30 – 40% 

106-89-8 2ppm 5ppm ingen <2ppm 

Del 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Innånding: ▪ Fjern personen fra eksponering.
 ▪ Hvis personen har vanskeligheter med å puste, må han/hun få oksygen tilført. 
   Oppsøk lege umiddelbart.

Øyne: ▪ Skyll med vann, løft øvre og nedre øyelokk tidvis i 15 minutter.
 ▪ Oppsøk lege.



Hud: ▪ Vask med såpe og vann, få legehjelp hvis irritasjonen vedvarer.

Svelging: ▪ Ikke gi væske hvis offeret er bevisstløst eller svært døsig. Ellers skal det gis ikke 
   mer enn to glass vann eller melk. Fremkall brekninger med to spiseskjeer brekkrot 
   eller ved å sette en finger inn i offerets hals.
 ▪ Hold offerets hode lavere enn hoftehøyde under oppkast.
 ▪ Oppsøk lege.

Del 5: BRANNSLUKKINGSTILTAK  

Flammepunkt:  > 121 °C
Selvantennelsestemperatur: Ikke bestemt
Eksplosjonsgrenser: NEG: Ikke bestemt ØEG: Ikke bestemt 
Slukkemiddel: Karbondioksid, skum, pulver og vanntåke
Særlig brannfare

og uvanlige farer: Selvstendig pusteutstyr og fullt verneutstyr kreves ved røyk- eller dampdannelse. 
 Elektrisk jording anbefales ikke.

Del 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP
Tiltak ved
utslipp og lekkasjer: ▪ Bruk egnet verneutstyr.
 ▪ Dem opp lekkasje/utslipp. Samle inn.
 ▪ Fjern restene med absorberende materiale.

Del 7: HÅNDTERING OG LAGRING
Håndtering: ▪ Ventilasjon anbefales.
 ▪ Luftbevegelsen må være utformet slik at luften skiftes ut i alle deler av 
   arbeidsområdet for å hindre oppbygging av tunge damper.

Oppbevaring: ▪ Oppbevares i romtemperatur. Må ikke fryse.

 

Personlig beskyttelse: ▪ Bruk vernebriller. Bruk av utstyr som hansker, støvler og forkle, 
   avhenger av arbeidet.

Del 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Kokepunkt: > 100 °C 
Flyktig andel: Ubetydelig
Frysepunkt: Ikke bestemt 
Damptrykk ved 20 °C: Ikke bestemt 
Damptetthet: Tyngre enn luft
Luktgrense: Ikke bestemt
Utseende: Ravgul 
Vann/Olje-koeffisient: Ikke bestemt 
Løselighet i vann: Minimal
Egenvekt: 1,1
pH: Ikke bestemt
Fordampingshastighet: Ikke bestemt
Lukt: Mild
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Del 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE



Del 10: STABILITET OG REAKTIVITET  

Stabilitet: ▪ Dette produktet må blandes med en annen komponent for å reagere ved romtemperatur.
 ▪ Sterk varme og røykdannelse kan oppstå ved feil håndtering.
 ▪ Ikke følsomt for mekanisk påvirkning.

Inkompatibilitet: ▪ Sterke syrer og sterke baser.
 ▪ Aminer og merkaptaminer kan igangsette potensielt farlig polymerisering.

Farlige                                         ▪ Karbonmonoksid og karbondioksid, aldehyder, ulike hydrokarboner fra
nedbrytingsprodukter:                   ufullstendig forbrenning

Farlig
polymerisering: ▪ Kan oppstå hvis produktet ikke håndteres i henhold til anvisningene.

Del 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Oral LD50   CAS 9003-36-5 5 g/kg (rotte)
CAS 17557-23-2 8,8 g/kg (rotte)

Del 12: ØKOLOGISK INFORMASJON
Ingen informasjon tilgjengelig.

Del 13: AVFALLSHÅNDTERING
Avfallshåndtering: ▪ Behandle avfall i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.
 ▪ Deponeres hvis størknet eller forbrennes ved godkjent avfallsanlegg.

Del 14: TRANSPORTINFORMASJON
DOT-fraktnavn: Epoksyharpiksbl., ikke regulert DOT-fareklasse/divisjon: Ikke regulert
Identifikasjonsnummer: I/A
Emballasjegruppe: I/A
Obligatoriske etiketter: I/A
WHMIS-merking: Stilisert T
Lagringsforhold: Hold beholdere tett lukket. Oppbevares i tørre og kjølige områder.
 Må ikke fryse.
Holdbarhet: Minst 18 måneder.

Del 15: REGULATORISK INFORMASJON
California Prop. 65: Oksiran, (klormetyl) spor, CAS 106-89-3
WHMIS-klassifisering: Klasse B, Div. 3; Klasse D, Div. 2, Sub. B

Del 16: ANNEN INFORMASJON

    HMIS
Helsevurdering: 2 (Moderat fare)
Brennbarhetsvurdering: 1 (Liten fare)
Reaktivitetsvurdering: 1 (Liten fare)
Personlig beskyttelse C (Vernebriller, hansker, forkle)

Informasjonen i dette dokumentet er gitt i god tro. Ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, gis med hensyn til nøyaktigheten 
av disse opplysningene eller resultater som følge av bruken av disse. Alle materialer kan ha ukjente helsefarer og må brukes med 
forsiktighet. Selv om bestemte farer er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste farene som finnes.
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Sikkerhetsdatablad
_____________________________________________________________________________

Del 1: PRODUKT OG SELSKAP

Telefonnummer: +1 336 475 6600
24-Døgnåpen nødtelefon: 1-800-424-9300 CHEMTREC

Ennis-Flint®
115 Todd Court
Thomasville, NC 27360

Produktnavn: AirMark® Sealer1 Part B

Utgivelsesdato: 23.09.2009

Del 2: FAREIDENTIFIKASJON  

Generelt: Farge: Svart          Form: Flytende          Lukt: Ammoniakk 

Potensielle helsevirkninger: Se del 11 for mer informasjon.

Primær innførsel: Hud, innånding

Innånding: ▪ På grunn av det lave damptrykket for dette produktet vil det være minimal 
   damp under 32 °C.
 ▪ Ved høyere temperaturer vil dampen være irriterende.
Øyne: ▪ Kontakt kan forårsake alvorlige brannskader, irritasjon, rødhet, tårer og tåkesyn 

Hudkontakt: ▪ Kort, enkeltvis eksponering kan forårsake moderat irritasjon til mild brannskade.
 ▪ Langvarig eller gjentatt eksponering kan føre til alvorlige brannskader.
 ▪ Kan føre til allergiske reaksjoner eller sensibilisering hos enkelte personer.

Svelging: ▪ Inntak kan forårsake magetarmsirritasjon, kvalme, oppkast, diaré, 
   hodepine og tretthet. Kan føre til forbrenninger i spiserør og magesekk.

Kronisk: ▪ Ingen kjente

Del 3: SAMMENSETNING

Komponent CAS #  TLV STEL PEL  INNHOLD
Benzen-1,3-dimetaneamin
Trimetylheksanediamin
Tris-2,4,6-dimetylamino metylfenol

  8 – 13% 
     1 - 5%

1477-55-0 I/B         I/B       0.1 mg/m3 10 – 15%  
3236-53-1 I/B   I/B  I/B
90-72-2  I/B   I/B  I/B

I/B = Ikke bestemt

Del 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

Øyne: ▪ Skyll øynene med vann og/eller 1 % borsyre, løft øvre og nedre øyelokk 
   tidvis i 30 minutter.
 ▪ Oppsøk lege straks.
Hud: ▪ Vask med såpe og vann i minst 15 minutter.
 ▪ Ta av tilsølte klær, og vask dem før de brukes igjen.
 ▪ Ødelegg kontaminert skinn.
 ▪ Oppsøk lege dersom irritasjonen vedvarer.

Svelging: ▪ Ikke fremkall brekninger.
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▪ Gi store mengder vann eller eddik fortynnet med vann.
▪ Oppsøk øyeblikkelig legehjelp.
▪ Hvis brekning oppstår spontant, skal hodet holdes lavere enn hoftehøyde for 
  å hindre at lungene tar opp væske.
▪ Ikke gi en bevisstløs person noe gjennom munnen.

Innånding: ▪ Fjern personen fra eksponering.
 ▪ Hvis personen har vanskeligheter med å puste, må han/hun få oksygen tilført. 
   Oppsøk lege umiddelbart.

Del 5: BRANNSLUKKINGSTILTAK  

Flammepunkt: 110 °C (PMCC)
Selvantennelsestemperatur: I/B
Eksplosjonsgrenser: NEG: I/B          ØEG: I/B
Slukkemidler: Karbondioksid, skum, pulver og vanntåke
Særlig brannfare og uvanlige farer: Selvstendig pusteutstyr og fullt verneutstyr kreves ved røyk- eller 
 dampdannelse. Elektrisk jording anbefales ikke.

Del 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

Tiltak ved utslipp og lekkasjer:
▪ Ventiler området.          ▪ Bruk egnet verneutstyr.          ▪ Dem opp lekkasje/utslipp.
▪ Fjern restene med absorberende materiale.          ▪ Vask ned området med vann og fortynnet eddiksyre.

Del 7: HÅNDTERING OG LAGRING

Håndtering: ▪ Ventilasjon anbefales.
 ▪ Luftbevegelsen må være utformet slik at luften skiftes ut i alle deler av 
   arbeidsområdet for å hindre oppbygging av tunge damper.

Oppbevaring: ▪ Oppbevares i romtemperatur. Må ikke fryse.

Del 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG BESKYTTELSE 

Personlig beskyttelse: ▪ Bruk vernebriller. Bruk av utstyr som hansker, støvler og forkle,
   avhenger av arbeidet.
 ▪ Bruk åndedrettsbeskyttelse når luftkonsentrasjonen overstiger tak for 
   terskelverdier eller tidsvektet gjennomsnitt. Bruk NIOSH-godkjent 
   åndedrettsbeskyttelse for oppførte farer.
 ▪ Lukkede områder, rom eller beholdere er områder der hensynet til 
   terskelverdier er spesielt viktig.
 ▪ Se OSHA-forskrift CFR 29 1910.134 for anbefalt åndedrettsvern.

Del 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Kokepunkt:
Frysepunkt:
Damptetthet:
Utseende:
Løselighet i vann:
pH:
Lukt:

> 150 °C
Ikke bestemt
Tyngre enn luft
Svart væske
Liten
Basisk
Ammoniakkalsk

Flyktig andel:
Damptrykk ved 20 °C:
Luktgrense:
Vann/Olje-koeffisient:
Egenvekt:
Fordampingshastighet:

Ubetydelig
< 0,1mm Hg
Ikke bestemt
Ikke bestemt
>1,2
Ikke bestemt

Del 10: STABILITET OG REAKTIVITET  

Stabilitet: ▪ Stabilt
 ▪ Dette produktet må blandes med en annen komponent for å reagere.
 ▪ Ikke følsomt for mekanisk påvirkning.
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Inkompatibilitet: ▪ Sterke oksidasjonsmidler, syrer, epoksyharpikser, isocyanater og organiske 
   peroksider kan føre til voldsomme eksplosive reaksjoner.

Farlige nedbrytnings-
produkter: ▪ Karbonmonoksid og karbondioksid, nitrogenoksider, aldehyder og ulike 
   hydrokarboner fra ufullstendig forbrenning.

Farlig
polymerisering: ▪ Vil ikke oppstå med mindre produktet blandes med epoksyharpikser, 
   isocyanater eller uretanprepolymerer.

Del 11: TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Hudabsorpsjon LD 50: ▪ CAS 90-72-2

▪ CAS 90-72-2 2
▪ CAS 3236-53-1

1,28 g/kg (kanin)

168 g/kg (rotte)
1.75 g/kg (rotte)

Svelging LD 50: CAS 1477-55-0     1,75 g/kg (rotte)

Del 12: ØKOLOGISK INFORMASJON

Ingen informasjon tilgjengelig.

Del 13: AVFALLSHÅNDTERING

Avfallshåndtering: ▪ Behandle avfall i samsvar med lokale og nasjonale forskrifter.
 ▪ Deponeres hvis størknet eller forbrennes ved godkjent avfallsanlegg.

Del 14: TRANSPORTINFORMASJON

DOT-fraktnavn: Alkylaminer, flytende, etsende, n.o.s (Benzen-1,3-dimetaneamin blanding) 
DOT-fareklasse/divisjon: 8
Identifikasjonsnummer: UN 2735
Emballasjegruppe: III
Obligatoriske etiketter: Etsende
WHMIS-merking Testtube, hånd.
Holdbarhet: Minst 18 måneder.

Del 15: REGULATORISK INFORMASJON

WHMIS-klassifisering: Klasse B, Div. 3; Klasse D, Div. 2, Sub. A&B: Klasse E.

Del 16: ANNEN INFORMASJON

    HMIS
Helsevurdering: 3 (alvorlig fare)
Brennbarhetsvurdering: 1 (liten fare)
Reaktivitetsvurdering: 1 (liten fare)
Personlig beskyttelse C (Vernebriller, hansker, forkle)

Informasjonen i dette dokumentet er gitt i god tro. Ingen garanti, verken uttrykt eller underforstått, gis med hensyn til nøyaktigheten 
av disse opplysningene eller resultater som følge av bruken av disse. Alle materialer kan ha ukjente helsefarer og må brukes med 
forsiktighet. Selv om bestemte farer er beskrevet her, kan vi ikke garantere at dette er de eneste farene som finnes.
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