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Producent
The Clay and Paint Factory S.A.
Rue du dossay, 3
4020  Wandre  Belgie-Belgique
Tel. : 0032 4 345 99 62
e-mail : g.desmare@clay-and-paint.com

1.  NAMNET PÅ ÄMNET / PREPARATET OCH BOLAGET / FÖRETAGET

Användningsområde : Polymer clay
Se Produkt Information för detaljerad upplysning.

Telefonnummer i nödfall : Ring 112 vid inträffade förgiftningstillbud och begär Giftinformation – dygnet runt.

2.  FARLIGA EGENSKAPER

Primär exponeringsväg : Inandning.

Symtomens ved bruk
Anmärkning : Undvik inandning av ånga. Vid olycksfall,illamående eller annan påverkan, kontakta

omedelbart läkare. (Visa om möjligt etiketten).

3.  SAMMANSÄTTNING / UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Denna produkt klassas inte som farlig enligt EG-direktiv 1999/45,67/548 och påföljande anpassningar. Den här produkt er icke
innehålla riskabel komponenterna.

4.  FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen
- Inandning : Vid symtom, sök läkare.

- Kontakt med hud : Tvätta huden noggrant med mild tvål och vatten.

- Kontakt med ögonen : Skölj med vatten Uppsök läkare eller irritation uppstår.

- Förtäring : Vid symtom, sök läkare (om möjligt, medtag etiketten).

5.  BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

Farliga förbränningsprodukter : Saltsyra.

Eldsläckningsmedel : CO2. Torrsubstans. Skum.

Specifika risker : Se också farliga reaktion § 10.
Inga under normala förhållanden.
Vid uppvärmning till sönderdelning, avger det farlig ångor.

Skyddas mot brand : Spruta på vattenspray eller dimma för att kyla intilliggande utrustning.

Särskil da brandbekämpningsrutiner : Lakttag försiktighet vid bekämpning av brand där kemiska produkter är inblandade.

6.  ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personliga försiktighetsåtgärder : Förse saneringspersonal med lämplig skyddsutrustning.

Miljöskyddsåtgärder : Förhindra att ämnet kommer i kontakt med avlopp eller kommunalt vatten.
Om ämnet kommit i vattendrag eller avloppsledning skall polisen underrätas
härom.

Saneringsmetoder : Tvätta upp ev. utsläpp så snart som möjligt. Använd ett absorberande ämne.
Använd lämpliga avfallsbehållare.
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7.  HANTERING OCH LAGRING

Försiktighetsåtgärder : Temperatur högst: 130°C
Höga temperaturer kan frigöra farliga gaser.

Förvaring : Lagra i väl tillslutna, väl ventilerade behållare på avstånd från värme, gnistor,
öppen eld.

Hantering : Tvätta händer och andra utsatta delar med vatten och mild tvål före intag av mat
och dryck, före rökning och efter arbetets slut.
Sôrj för god ventilation.

8.  BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

Personliga försiktighetsåtgärder
- Andningsskydd : Sôrj för god ventilation.

- Händernaskydd : Ingen.

- Ögonskydd : Krävs ej.

- Förtäring : Rökning samt intag av mat och dryck får ej förekomma i samband med
användning.

9.  FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysikalisk tillstånd vid 20°C : Pasta.

Färg : Inga data tillgängliga.

Lukt : Gäller inte.

pH-värde : Neutal.

Smältpunkt  [°C] : 100-130°C

Densitet : 1.29 g/cm3

Ångtryck [hPa] : < 0.001 mbar

Vattenlöslighet : Olösligt.

Löslighet : Ej lösligt i vatten, alltså minimalt biologiskt nedbrytbart.

Flampunkt [°C] : > 195

Självantändningstemperatur [°C] : 350

10.  STABILITET OCH REAKTIVITET

Farliga sönderdelningsprodukter : Saltsyra.

Farliga reaktioner : Inga under normala förhållanden.

Betingelser som bör undvikas : Extremt höga  temperaturer. Kan avge giftiga ämnen. Temperatur  tidsöverdrag :
130°C Härdningstid  > 30 min

11.  TOXIKOLOGISK INFORMATION

Produkt
Information om toxicitet : Denna produkt klassas inte som farlig enligt EG-direktiv 1999/45,67/548 och

påföljande anpassningar.

Akut toxicitet : Inga data tillgängliga.

12.  EKOLOGISK INFORMATION

Vid produkt : Inga data tillgängliga.

Information om ekologiska effekter : Denna produkt klassas inte som farlig enligt EG-direktiv 1999/45,67/548 och
påföljande anpassningar.
Undvika frige till levnadsförhållanden.

The Clay and Paint Factory S.A.
Rue du dossay, 3  4020  Wandre  Belgie-Belgique

Tel. : 0032 4 345 99 62

e-mail : g.desmare@clay-and-paint.com



Sida : 3

SÄKERHETSDATABLAD Reviderad utgåva nr. : 1

Datumn : 26 / 6 / 2009

Ersätter : 0 / 0 / 0

CERNIT ID04

13.  AVFALLSHANTERING

Allmän : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser.

14.  TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID : Gäller inte.

15.  GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Symbol(er) : Ingen.

R-Fras(er) : Ingen.

S-Fras(er) : Ingen.

16.  ANNAN INFORMATION

Ytterligar information : Se Produkt Information för detaljerad upplysning.

Detta datablads innehåll och utformning är i överensstämmelse med EG-kommissionens direktiv 2001/58/EG.

FRISKRIVNINGSKLAUSUL  Informationen i detta datablad baseras på källor som med största sannolikhet kan betraktas som
tillförlitliga.  Dock lämnas inter nå garanti, vare sig uttalad eller underförstådd, om informationens korrekthet.  ARCO har ingen
kontroll över osh i vissa fall ingen kännedom om förhållandena och metoderna för hantering förvaring och lagring, användning
eller bortskaffande av produkten.  Av detta och andra skäl påtar vi oss inget ansvar och friskriver oss uttryckligen från ansver för
förlust, skada eller kostnader som uppstår till följd av eller i samband med hantering, förvaring och lagring, användning eller
bortskaffande av produkten.  Detta datablad avser endast denna produkt och är eventuellt inte tillämpligt om produkten används
som ingrediens i annan produkt.

Slut på dokumentet

The Clay and Paint Factory S.A.
Rue du dossay, 3  4020  Wandre  Belgie-Belgique

Tel. : 0032 4 345 99 62

e-mail : g.desmare@clay-and-paint.com


