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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden
1.1. Produktidentifikator

Duplocoll doppelseitiges Klebeband
Andre handelsnavn
BO 5209630, 14x3mm, 12m
BO 5207935, 9x3mm, 12m
BO 5207936, 5x3mm, 12m
BO 5209638, 7x3mm, 12m
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Virksomhed:
BOHLE AG
Gade:
Dieselstr. 10
By:
D-42781 Haan

Telefon:
E-mail:
Kontaktperson:
E-mail:
Internet:
Informationsgivende afdeling:
1.4. Nødtelefon:

Telefax: +49 2129 5568-282

+49 2129 5568-0
info@bohle.de
Klaus Nehren
MSDS@bohle.de
www.bohle.com
Chemie

Telefon: +49 2129 5568-276

Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid. +49 2129 5568-276

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
Farebestemmende komponent(er) for etikettering
Blandingen er ikke klassificeret som farlig i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP].
Særlig mærkning af visse blandinger
EUH208
Indeholder 2-ethylhexylacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.

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

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Generelt råd
Der kræves ingen særlige forholdsregler.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse
5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler
Kuldioxid (CO2), Slukningspulver, Vandsprøjtestråle
Uegnede slukningsmidler
Hård vandstråle
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5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Kvælstofoxid (NOx), Kulmonoxid, Kuldioxid (CO2), Cyanbrinte (blåsyre)
5.3. Anvisninger for brandmandskab
I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder. Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse.
Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb. Hvis det kan ske uden
fare, fjern da ubeskadigede beholdere fra farezonen.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer
Generelle oplysninger
Undgå: Hudkontakt.
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Andre oplysninger

Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Sikkerhedsinformation
Ingen ved normal bearbejdning.
Ved anvendelse må man ikke spise, drikke eller ryge.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser
Opbevares et tørt sted. Opbevares på et godt ventileret sted.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler
8.1. Kontrolparametre
8.2. Eksponeringskontrol
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol
Sørg for tilstrækkelig udluftning.
Hygiejniske foranstaltninger
Se punkt 7. Ingen yderligere forholdsregler derudover nødvendige.
Beskyttelse af øjne/ansigt
Kræves ikke
Håndværn
Kræves ikke
Hudværn
Kræves ikke
Åndedrætsværn

Kræves ikke

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

Tilstandsform:
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adskillige
meget svag
Metode

Tilstand-ændringer
Eksplosive egenskaber
Ikke eksplosiv

ikke auto-brandbar

Selvantændelsestemperatur

Vandopløselighed:

uopløselig

Opløsningsmiddeldampe:

0%

9.2. Andre oplysninger

Indhold af fast stof:

100%

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet
Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er kemisk stabilt under de anbefalede opbevarings-, anvendelses- og temperaturbetingelser.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger
11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
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 2-ethylhexylacrylat. 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.
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.

PUNKT 12: Miljøoplysninger
PUNKT 13: Bortskaffelse
13.1. Metoder til affaldsbehandling
Overvejelser ved bortskaffelse
Kan under overholdning af forskrifterne og efter aftale med renovationen og de ansvarlige myndigheder
afbrændes sammen med husholdningsaffald.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Landtransport (ADR/RID)
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Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

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

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

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

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

Fly transport (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.2. UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name):

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.5. Miljøfarer

MILJØFARLIGT:

Nej

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.
14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter
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

2004/42/EF (VOC):

0%

National regulativ information

PUNKT 16: Andre oplysninger

Relevante H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)
EUH208
Indeholder 2-ethylhexylacrylat. Kan udløse allergisk reaktion.

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenørens
sikkerhedsdatablad.)
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