
This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

 

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget
1.1. Produktbeteckning

Målningsfärg och/eller motsvarande

Chugoku Paints B.V., 
Sluisweg 12, 4794 SW Heijningen,
Po Box 73, 4793 ZH Fijnaart , 
The Netherlands
Tel.+31-167-526100 - Fax +31-167-522059
E-mail: msdsregistration@cmpeurope.eu

112- begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper
2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen
Produkten märkt enligt följande i enlighet med Directive 67/548/EC, Directive 1999/45/EC inklusive ändringar och 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av hälso-, miljö- och brandfarliga kemiska 
produkter.

Ytterligare information om hälsoeffekter och miljö finns i avsnitt 11 & 12.

Beredningen kan vara sensibiliserande vid hudkontakt. Den kan även irritera huden och upprepad kontakt riskerar att öka 
effekten. 

Irriterar huden. - Skin Irrit. 2 - H315
Kan orsaka allergisk hudreaktion. - Skin Sens. 1 - H317
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. - Aquatic Chronic 1 - H410

Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008.
Brandfarlig vätska och ånga. - Flam.Liq. 3 - H226
Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning. - Acute Tox. 4 - H302+H312+H332

Brandfarligt. - R10
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. - Xn - R20/21/22
Irriterar huden. - Xi - R38
Kan ge allergi vid hudkontakt. - Xi - R43
Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. - N - R50/53

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

1.4. Telefonnummer för nödsituationer: 

SEAJET 031 SAMURAI
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1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: 
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

Förordning (EG) nr 1272/2008

GHS02 GHS07 GHS09

Varning

Förebyggande:

Åtgärder:

Förvaring & Avfall:

Innehåller epoxiföreningar. Se information från tillverkaren. - Informationen finns i det aktuella varuinformationsbladet.

2.3. Andra faror: Ej tillgängligt

P501 Innehållet / behållaren lämnas till insamlingsställe för farligt avfall.

P261 Undvik att inandas ångor / sprej.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P273 Undvik utsläpp till miljön.

P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P103 Läs etiketten före användning.
P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

Skyddsangivelser:

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Faroangivelse:
H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H302+H312+H332 Skadligt vid förtäring. Skadligt vid hudkontakt. Skadligt vid inandning.
H315 Irriterar huden.

2.2. Märkningsuppgifter

H P Q
Signalord:

SEAJET 031 SAMURAI
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

% Farosymbol

Reach #: 01-2119519269-33

-

Q
H410 - Aquatic Chronic 1 -

Index: 602-095-00-X
EUH066 -

Reach #: -
Klorparaffiner, C14-17 (52%).

EG-nr: 287-477-0

0-1

N
50/53-

H362 - Lact. -

CAS-nr: 85535-85-9
H400 - Aquatic Acute 1

-

PQ
H411 - Aquatic Chronic 2 -

Index: 015-016-00-3
- -

Reach #: 01-2119456619-26
Trikresylfosfat.

EG-nr: 201-105-6

0-1

ZN
21/22-51/53-

H312 - Acute Tox. 4 -

CAS-nr: 78-32-0
H302 - Acute Tox. 4

-

PQ
H317 - Skin Sens. 1 -

Index: 603-074-00-8
H411 - Aquatic Chronic 2 -

Reach #: 01-2119475108-36
Bisfenol A Och Epiklorhydrin Mwt<700.

EG-nr: 500-033-5

0-1

YN
43-36/38-51/53-

H319 - Eye Irrit. 2 -

CAS-nr: 25068-38-6
H315 - Skin Irrit. 2

-

P
H302 - Acute Tox. 4 -

Index: 603-014-00-0
H319 - Eye Irrit. 2 -

Reach #: 01-2119463881-32
Butylglykol.

EG-nr: 203-905-0

1-5

Z
20/21/22-36/38-

H332 - Acute Tox. 4 H315 - Skin Irrit. 2

CAS-nr: 111-76-2
H312 - Acute Tox. 4

-

Q
- -

Index: 030-013-00-7
- -

Reach #: 01-2119480418-32
Zinkoxid.

EG-nr: 215-222-5

5-10

N
50/53-

H400 - Aquatic Acute 1 -

CAS-nr: 1314-13-2
H410 - Aquatic Chronic 1

-

P
- -

Index: 650-015-00-7
- -

Reach #: -
Kolofonium.

EG-nr: 232-475-7

5-10

Y
43-

H317 - Skin Sens. 1 -

CAS-nr: 8050-09-7
-

-

HP
H312 - Acute Tox. 4 -

Index: 601-022-00-9
H315 - Skin Irrit. 2 -

Reach #: 01-2119513794-36
Xylen.

EG-nr: 215-535-7

25-50

Z
10-20/21-38-

H226 - Flam.Liq. 3 -

CAS-nr: 1330-20-7
H332 - Acute Tox. 4

-

CAS-nr: 1317-39-1
H400 - Aquatic Acute 1 -

PQ
H410 - Aquatic Chronic 1 -

Index: 029-002-00-X
- -

från Arbetsmiljöverket eller PBT eller vPvB..(*)Se avsnitt 16 för full text.

Namn Identifierare R-fraser / H-faroangivelser (*)
Koppar(I)Oxid.

EG-nr: 215-270-7

25-50

ZN
22-50/53-

H302 - Acute Tox. 4

SEAJET 031 SAMURAI
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3.2. Blandningar
Ämnen klassificerade som brand-, hälso- eller miljöfarliga i enlighet med gällande föreskrifter från Kemikalieinspektionen, 
om klassificering och märkning av kemiska produkter, samt ämnen med hygieniska gränsvärden enligt gällande föreskrifter 
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta läkare. 
Ge aldrig en medvetslös person något att äta eller dricka.
Vid medvetslöshet, placera personen i stabilt sidoläge och kontakta läkare.

Förtäring

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Om produkten svalts av misstag, skölj munnen med rikligt med vatten (bara om personen är vid medvetande) och sök 
omedelbart läkarvård. Vila. Framkalla EJ kräkning.

Ögonkontakt

Ingen specifik behandling.

Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs
Meddelande till läkare
Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symtomen vara fördröjda. 
Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.

Speciella behandlingar

Ingen specifik data.

Hudkontakt
Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad

Ögonkontakt
Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad, tårretande

Förtäring

Ögonkontakt
Irriterar ögonen.

Förtäring
Farligt vid förtäring.

Potentiellt fördröjda hälsoeffekter
Inandning

Potentiellt akuta hälsoeffekter
Inandning
Exponering för ångor kan utgöra en hälsofara.
Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Hudkontakt
Irriterar huden. Kan ge allergi vid hudkontakt.

Sörj för frisk luft, värme och vila. 
Ge konstgjord andning vid oregelbunden andning eller om andningen har upphört.

Hudkontakt

/
Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller hudrengöringskräm. Använd inte 
organiska lösningsmedel.

.
Tag bort kontaktlinser, skölj rikligt med rent vatten i mjuk stråle – helst tempererad ögonskölj - håll ögonlocken brett 
isär och kontakta läkare. Om beredningen har frätandesymbol eller riskfrasen R41 bör ögonen sköljas i 15 min. Skölj 
även under eventuell transport till läkare.

SEAJET 031 SAMURAI

Produktkod nr: 667VR - Version 3 - Revisionsdatum: 09-02-2011

+
Inandning

Page 4/14 Issue Date: 22-1-2014



This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
5.1. Släckmedel

Rekommenderas: Alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller finfördelad vattenstråle/dimma.
Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl:
Direktriktad vattenstråle/högtryck. Använd inte vatten vid släckning av produkter som innehåller Zincdust. 

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

AVSNITT 7: Hantering och lagring
7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

När operatörer, vare sig de sprutar eller inte, måste arbeta inuti en sprut-box finns det en stor risk att ventilationen inte är 
tillräckligt bra för att ta hand om partiklar och lösningsmedelsångor. Under sådana omständigheter bör de bära en 
övertrycksmatad friskluftsmask när de sprutar och fram till dess att koncentrationen av partiklar och lösningsmedelsångor 
understiger det hygieniska gränsvärdet.

Undvik inandning av slipdamm.
Vid hantering är det förbjudet att röka, snusa, äta och dricka.
Personlig skyddsutrustning, se punkt 8.
Använd aldrig tryckluft vid tömning av behållare.
Förvara alltid produkten i behållare av samma material som originalet.
Tillse att gällande arbetsmiljölagstiftning följs. Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

Elektrisk utrustning skall uppfylla gällande regler. Använd gnistfria verktyg.
Produkten kan laddas elektrostatiskt. Jorda alltid vid överföring från en behållare till en annan.
Operatörer ska använda antistatiska skor och kläder samt golven ska vara avledande för statiskt elektricitet.
Isolera från värme, gnistor och öppen låga.
Undvik  hud- och ögonkontakt.
Undvik inandning av damm, partiklar och sprutdimma vid applicering.

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

Förhindra bildning av brandfarliga och explosiva ångkoncentrationer i luft som överstiger de hygieniska gränsvärdena.
Produkten ska inte användas nära öppna lågor och andra antändningskällor.

Om produkten förorenar sjöar, vattendrag eller avlopp, informera ansvarig myndighet.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
Valla in med icke brännbart material t.ex. sand, jord vermiculit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för 
omhändertagande enligt lokala regler (se punkt 13).
Rengör området med lämpligt rengöringsmedel, undvik organiska lösningsmedel.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Låt inte spill från brandsläckningsarbetet rinna ut i avlopp eller vattendrag.

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Håll åtskiljt från antändningskällor och ventilera området. Undvik inandning av ångor.
Beakta skyddsåtgärder under punkt 7 och 8.

6.2. Miljöskyddsåtgärder
Förhindra utsläpp i avlopp eller vattendrag.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Brand kan ge upphov till svart rök.
Exponering för sönderfallsprodukter kan vara hälsofarligt. (se avsnitt 10)
Lämplig andningsapparat kan behövas.
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal
Slutna behållare i närheten av brand bör kylas med vatten.

SEAJET 031 SAMURAI
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

7.3. Specifik slutanvändning

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1. Kontrollparametrar

TWA8-ppm-mg/m³ TGG8-ppm-mg/m³ TWA8-ppm-mg/m³ VLA8-ppm-mg/m³ VME8-ppm-mg/m³ MAK8-ppm-mg/m³ NGV8-ppm-mg/m³ TLV8-ppm-mg/m³ TLV8-ppm-mg/m³

STEL15-ppm-mg/m³ TGG15-ppm-mg/m³ STEL15-ppm-mg/m³ VLA15-ppm-mg/m³ VLE15-ppm-mg/m³ MAK15-ppm-mg/m³ KTV15-ppm-mg/m³ TLV15-ppm-mg/m³ Stel15-ppm-mg/m³

-/- -/- -/1 -/1 -/1 -/- -/1 -/1 -/1

-/- -/- -/2 -/- -/- -/- -/0,2 -/- -/-

- - - - - - - - -

50/221 -/210 50/220 50/221 50/221 Skin/100 50/200 100/- 50/221

100/442 -/442 100/441 100/442 100/442 440/200 100/450 150/- 100/442

Skin H H Skin - 880 - A4 D

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/0,15 -/- -/- -/- -/- -/- -/-

- - - - - - - - -

-/- -/- -/- -/5 -/5 -/- -/5 -/2 -/10

-/- -/- -/- -/10 -/- -/- -/- -/10 -/10

- - - - - - - - -

20/98 -/100 25/123 20/98 2/9,8 Skin/20 10/50 -/- 20/98

50/246 -/246 50/246 50/245 30/147,6 98/80 20/100 -/- 50/246

Skin H H Skin - 392 H - D

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

- - - - - - - - -

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

- - - - - - - - -

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

- - - - - - - - -

Bisfenol A Och 
Epiklorhydrin Mwt<700.

Trikresylfosfat.

Klorparaffiner, C14-17 
(52%).

Europe - TWA=Time Weight Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - SCOEL// The Netherlands - TGG=Tijd Gewogen Gemiddelde - SZW// U.K. - TWA=Time 
Weighted Average (8hr) - STEL=Short Time Exposure Limit (15m) - H.S.E. Health and Safety Commission // España - VLA=Valores de Exposición Diaria (ED-8hr) & Exposición de 
Corta Duración (EC-15m) - La Comisión de Higiene y Seguridad // France - VME=Valeurs limites de moyenne d'exposition (8hr) & VLE=Valeurs limites d'exposition à court terme (15m) 
- Ministère de l'Emploi et de la Solidarité //  Deutschland - MAK=Maximale Arbeitsplatz-Konzentration - 8 Std/15 min. - TRGS 900 // Sverige - NGV=Nivågränsvärde (8t) & 
KTV=Korttidsvärde (15m) - Arbetsmiljöverket // ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienist) - TLV=Threshold Limit Value - 8 hr/15 min. - (Italia, Portugal) // 
België - TLV=Threshold Limit Value (8u) - STEL=Short Time Exposure Limit  (15m) - Grenswaarden voor Beroepsmatige Blootstelling (GWBB)

Koppar(I)Oxid.

Xylen.

Kolofonium.

Zinkoxid.

Butylglykol.

Applicering: Sprutlackering, pensel, roller (Se också Tekniskt Datablad)

Hygieniska 
gränsvärden /    

Namn

Lagras mellan 0°C och 40°C på en torr och välventilerad plats åtskilt från hetta och direkt solljus.
Håll behållaren stängd.
Isolera från gnistbildning.
Rökning förbjuden.
Förhindra otillåtet tillträde.
Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage.

Lagras i enlighet med gällande bestämmelser för brandfarliga varor.
Anvisningar för gemensam lagring
Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

Tilläggsinformation för lagringsförhållanden
Observera instruktionerna på etiketten.

SEAJET 031 SAMURAI
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Brand och explosionsinformation
Ångorna är tyngre än luft och kan spridas utmed golven.
Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

A1: Bekräftad carcinogen för människor.
A2: Misstänkt carcinogen för människor.
A3: Bekräftad carcinogen för djur med okänd relevans för människor.
A4: Klassificeras inte som carcinogen för människor.
A5: Misstänks inte vara carcinogen för människor.
C: Substansen hamnar inom definitionen för "skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och 
mutagener i arbetet".
D: Upptagning av substansen genom huden, slemhinnor eller ögonen är en viktig del av den totala exponeringen.
Upptagningen kan ske genom både direktkontakt och förekomst i luften.
H (Hud): Anger en risk för upptagning genom huden.
Inand.damm: Inandningsbart damm.
M: Vid exponering över det yrkeshygieniska gränsvärdet uppkommer irritation, eller så finns risk för akut förgiftning. 
Därför måste arbetet organiseras på ett sätt så att exponering över det yrkeshygieniska gränsvärdet aldrig inträffar.
Sen: Substansen kan hos mottagliga personer framkalla en överkänslighetsreaktion även vid exponering under det 
yrkeshygieniska gränsvärdet.
Y: Substanser som visar en försumbar risk att skada ett foster så länge gränsvärdena hålls.
Z: Substanser där risk för skada på ett foster inte kan uteslutas även om nämnda gränsvärden hålls.

DNEL
DNEL - Ej tillgängligt

PNEC
PNEC - Ej tillgängligt

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Personlig skyddsutrustning:
Andningsskydd:

Den prestanda eller effektivitet handsken kan minskas genom fysiska / kemiska skador och dåligt underhåll.
Barriärkrämer kan hjälpa till att skydda händerna, de får dock inte appliceras efter det att exponeringen har skett.

Instruktioner och information från handskleverantören avseende användning, förvaring, underhåll och utbyte måste följas.
Genombrottet tiden måste vara större än den slutliga användningen tid av produkten.
Ca tid för genomträngning av Nitrile-handskar: Methylethylketone 7 min, Toluen 25 min, Xylen 53 min, Metylisobutylketon 
4 min, Alkohol > 480 min, Isopropyl alkohol >480 min.
Handskar ska bytas regelbundet och om det finns några tecken på skador på handskmaterialet.
Se alltid till att handskar är fria från defekter och att de lagras och används på rätt sätt.

Handskydd:

A
Det finns ingen handskmaterial eller kombination av material som ger obegränsat skydd för ett enskilt eller 
en kombination av kemikalier. Vid långvarig eller upprepad kontakt använd: handskar.
Viton-handskar ger bra skydd mot de flesta lösningsmedel. 

Nitrile-handskar är lämpliga vid spray-arbete. 

Våtslipning bör göras när det är möjligt. Om exponering inte kan avhjälpas genom lokal ventilation, bör lämpliga 
andningsskydd användas.

Om möjligt bör detta uppnås genom punktutsug och god frånluftsventilation.
Om inte detta räcker för att hålla koncentrationer av partiklar och lösningsmedelsångor under det hygieniska 
gränsvärdet skall lämpligt andningsskydd användas.

?
Vid exponering för koncentrationer över hygieniska gränsvärdet måste lämpligt godkänt andningsskydd användas.
Använd t.ex. helmask med partikel filter P3 och gasfilter type A klass 2.
Torrslipning, svetsning och/eller lödning av det torra färgskiktet ger upphov till damm och/eller farliga ångor.

Produktkod nr: 667VR - Version 3 - Revisionsdatum: 09-02-2011

Notationer:

8.2. Begränsning av exponeringen

Sörj för god ventilation.

SEAJET 031 SAMURAI

Page 7/14 Issue Date: 22-1-2014



This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

 

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

: Flytande
: Karakteristisk
: Ej tillgängligt
: Ej tillgängligt
: Ej tillämpbart
: Ej tillgängligt
: 35°C Metod: ASTM D3278-96 (Re-appr.2004)
: Ej tillämpbart
: 1,65 g/cm³ Metod: ASTM D1475-98
: Ej lösningsbar
: Ej tillgängligt
: Ej tillgängligt

9.2. Annan information
Ingen ytterligare information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

Begränsning av miljöexponering:

Vid exponering för höga temperaturer kan hälsofarliga sönderdelningsprodukter bildas.

10.2. Kemisk stabilitet
Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se punkt 7).

10.3. Risken för farliga reaktioner
Kombinerat med oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror, exoterma reaktioner och / eller 
explosiv reaktioner kan inträffa eller giftiga ångor kan uppstå.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Klorparaffiner, C14-17 (52%). Ej tillgängligt Ej tillgängligt 0,00027hPa

10.1. Reaktivitet
Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.

Bisfenol A Och Epiklorhydrin Mwt<700. Ej tillämpbart Ej tillgängligt < 0.01 mbar
Trikresylfosfat. Ej tillämpbart Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Zinkoxid. Ej tillämpbart Ej tillgängligt Ej tillämpbart
Butylglykol. 1.1-10.6% 0,08 1.0 mbar

Xylen. 1.0-7.0% Ej tillgängligt 8.0 mbar
Kolofonium. Ej tillämpbart Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Namn Nedre explosionsgräns Avdunstningshastighet Ångtryck:

Koppar(I)Oxid. Ej tillämpbart Ej tillgängligt Ej tillämpbart

* Löslighet i vatten
* Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
* Självantändningstemperatur / Sönderfallstemperatur
* Viskositet : ISO (2431:1993) 6mm: >60s - FC4 (ASTM D-1200-10): >200s
* Oxiderande egenskaper : Ej tillgängligt

* pH
* Smältpunkt/fryspunkt
* Initial kokpunkt och kokpunktsintervall
* Flampunkt
* Brandfarlighet (fast form, gas)
* Densitet

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Utseende:
* Fysiskt tillstånd

* Lukt
* Lukttröskel

Ögonskydd:

O Vid risk för stänk använd tättslutande skyddsglasögon eller visir.

Hudskydd:

F Använd antistatiska skyddskläder av naturfiber eller värmetålig syntetfiber.
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

 

AVSNITT 11: Toxikologisk information

Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

Irritation/Korrosion
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

Innehåll Kolofonium., Bisfenol A Och Epiklorhydrin Mwt<700.. Kan framkalla en allergisk reaktion.

Klorparaffiner, C14-17 (52%). >2000 mg/kg (bw),Råtta 4000 mg/kg,Råtta >48 mg/l,Råtta

Bisfenol A Och Epiklorhydrin Mwt<700. >15000 mg/kg,Kanin 23000 mg/kg,Kanin Ej tillgängligt..
Trikresylfosfat. >5000 mg/kg,Råtta >10000 mg/kg,Kanin Ej tillgängligt..

Zinkoxid. >5000 mg/kg,Råtta Ej tillgängligt.. Ej tillgängligt..
Butylglykol. >200-2000 mg/kg,Råtta >2000 mg/kg,Kanin 2-20 mg/l,Råtta

Xylen. >2000 mg/kg,Råtta >2000 mg/kg,Råtta >20 mg/l,Råtta
Kolofonium. Ej tillgängligt.. Ej tillgängligt.. Ej tillgängligt..

Namn LD50 Oral LD50 Dermal LC50 Inandning
Koppar(I)Oxid. 1340 mg/kg bw,Råtta Ej tillgängligt.. Ej tillgängligt..

Med utgångspunkt från egenskaperna hos epoxiföreningar och med tanke på toxikologiska data på liknande beredningar, kan 
denna beredning vara sensibiliserande och irriterande vid hudkontakt.  Den innehåller lågmolekylära epoxiföreningar som 
verkar irriterande på ögon, slemhinnor och hud. Upprepad hudkontakt kan leda till irritationer och sensibilisering, med möjlig 
korssensibilisering för andra epoxiföreningar. Användaren bör undvika att utsätta sig för hudkontakt, sprutdimma och ångor från 
beredningen. 

Upprepad och långvarig kontakt med beredningen kan avfetta huden och ge upphov till kontakteksem och 
absorption genom huden.
Stänk i ögonen kan orsaka irritation och övergående synrubbning.
Förtäring kan orsaka illamående, diarré och kräkningar.
Här beaktas, om känt, fördröjda och omedelbara effekter samt kroniska effekter av komponenter från korttids- och 
långtidsexponering av oral , inandning och hud- och ögonkontakt.

Se under rubrik 2 och 3 för detaljer.

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
Exponering för lösningsmedelsångor som överskrider hygieniska gränsvärdet kan orsaka allvarliga hälsoeffekter 
såsom irritation av slemhinnor och andningsvägar och ge skadliga effekter på njurar, lever och centrala nervsystemet.
Andra symptom kan vara huvudvärk, yrsel, utmattning, muskelsvaghet, dåsighet, och i extrema fall medvetslöshet.
Lösningsmedel kan ge upphov till vissa av ovanstående effekter genom hudabsorption.

Håll åtskilt från oxiderande ämnen, starkt alkaliska ämnen och starka syror.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
Koloxid, koldioxid, rök, nitrösa gaser, Saltsyra etc.

Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.
Beredningen är bedömd och klassificerad med avseende på hälsofarlighet enligt beräkningsmetoden i 
EU-direktiv 1999/45/EC.

SEAJET 031 SAMURAI
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

Allergiframkallande
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

Mutagenicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

Cancerframkallande egenskaper
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

Reproduktionstoxicitet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

Fosterskador
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt
Information om sannolika : Ej tillgängligt
exponeringsvägar

Potentiellt akuta hälsoeffekter
Inandning :  Exponering för ångor kan utgöra en hälsofara.

Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.
Förtäring :  Farligt vid förtäring.
Hudkontakt :  Kan orsaka hudirritation.

Kan ge allergi vid hudkontakt.
Ögonkontakt :  Irriterar ögonen.

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper
Inandning : Ingen specifik data
Förtäring : Ingen specifik data
Hudkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad
Ögonkontakt : Skadliga symptom kan inkludera följande: irritation, rodnad, tårretande

Fördröjda och omedelbara effekter samt långvariga effekter av kort- och långvarig exponering
Kortvarig exponering
Potentiella omedelbara effekter :  Ej tillgängligt
Potentiella fördröjda effekter :  Ej tillgängligt

Långvarig exponering
Potentiella omedelbara effekter :  Ej tillgängligt
Potentiella fördröjda effekter :  Ej tillgängligt

Potentiellt kroniska hälsoeffekter
Slutsats/Sammanfattning :  Ej tillgängligt
Allmänt :  Om man en gång har blivit överkänslig, kan exponering för till och med 

mycket låga halter framkalla en allvarlig allergisk reaktion.
Carcinogenicity :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Mutagenicity :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Teratogenicity :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Developmental effects :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Fertility effects :  Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror
Other information :  Ej tillgängligt

Produktkod nr: 667VR - Version 3 - Revisionsdatum: 09-02-2011
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Slutsats/Sammanfattning : Ej tillgängligt

12.3. Bioaccumulative potential

: Ej tillgängligt
: Ej tillgängligt

Ej tillgängligt

12.4. Rörligheten i jord
Fördelningskoefficient jord/vatten (KOC)
Rörlighet

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Ej tillgängligt

12.6. Andra skadliga effekter

Trikresylfosfat. Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Klorparaffiner, C14-17 (52%). 7 <2000 L/kg Ej tillgängligt

Butylglykol. 0,81 - Ej tillgängligt
Bisfenol A Och Epiklorhydrin Mwt<700. 3,242 3 - 31 lågt

Kolofonium. N.A. Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Zinkoxid. Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Koppar(I)Oxid. Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Xylen. Ej tillgängligt - Ej tillgängligt

Klorparaffiner, C14-17 
(52%).

EC50/48h - 0,006 mg/l (Daphnia magna) ; EC50/96h >3,2 mg/l (Selenastrum capricornutum), LC50/96h 
>1,0 mg/l (Gammarus pulex) ; LC/96h >5000 mg/l (Alburnus alburnus), IC50 - Ej tillgängligt

Namn LogPow BCF Potential

Butylglykol. EC50/24h >100 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 1464 mg/l (Oncorhynchus mykiss), IC50 >1000 mg/l 
(Fish) ; >100 m/l (Algae)

Bisfenol A Och 
Epiklorhydrin Mwt<700.

EC50/48h 1,8 mg/l (Daphnia magna), LC50/96h 2 mg/l (Oncorhynchus mykiss), IC50/8h >42,6 mg/l 
(Bacteria)

Trikresylfosfat. EC50 - Ej tillgängligt, LC50 - Ej tillgängligt, IC50 - Ej tillgängligt

Xylen. EC50 - Ej tillgängligt, LC50/96h - 13.4 mg/l Fathead minnow, IC50 - Ej tillgängligt

Kolofonium. EC50 - Ej tillgängligt, LC50 - Ej tillgängligt, IC50 - Ej tillgängligt

Zinkoxid. Ac. EC50/72h - 0,17 mg/l (Algae - Selenastrum Capricornutum), Ac. LC50/48h - 98 ug/l Daphnia 
magna/Neonate <24u ; Ac. LC50/96h - 1,1 tot 2,5 ppm Oncorhynchus mykiss ; Chr. NOEC/48h - 0,4 
mg/L Daphnia magna/Neonate, IC50 - Ej tillgängligt

Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.
Beredningen har bedömts enligt Preparatdirektivet 1999/45/EG och är klassificerad för dess ekotoxikologiska egenskaper. Se 
rubrik 2 och 3 för detaljer.

Namn Resultat - Arter - Exponering
Koppar(I)Oxid. EC50/48h - 9.8 - 41.2 ppb (Daphnia Magna), LC50 - Ej tillgängligt, IC50 - Ej tillgängligt

SEAJET 031 SAMURAI
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Det finns inga tillgängliga data för beredningen som sådan.
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Speciella försiktighetsåtgärder:
Använd lämplig skyddsutrustning för avlägsnande och / eller bortskaffande av denna produkt.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämpbart.

14.6. Särskilda 
försiktighetsåtgärder

Farokod: 30 EmS: F-E, S-E

Q Q
Marine Pollutant: Yes

Marine Pollutant Ämne(N): Zinkoxid., 
Trikresylfosfat.

Miljörisk

III III

14.5. Miljöfaror Ja Ja Nej

Transportera produkten i slutna och säkrade behållare i upprätt läge.
Lokala transporter på användarens anläggning:

Transport i enlighet med nationell lagstiftning och ADR för väg, RID för järnväg, IMDG för sjö och ICAO/IATA för flyg.

Hazard 
labels + + +

14.4. 
Förpackningsgrupp

III

14.2. Officiell 
transportbenämning

Färg Färg Färg

14.3. Faroklass för 
transport 3 3 3

ADR/RID IMDG IATA
14.1. UN-nummer UN 1263 UN 1263 UN 1263

De personer som transporterar produkten, ska vara förtrogna med rutiner för vad som ska göras i händelse av 
en olycka eller ett spill.

Flytande rester av produkten klassas som farligt avfall med EWC-kod (European Waste Catalogue): 08 01 11. 
Om denna produkt är blandad med annat avfall, är avfallskoden inte längre tillämplig. 
Använda informationen i detta säkerhetsdatablad bör råd inhämtas från berörda avfallet myndigheten om klassificeringen 
av tomma containrar.
Förhindra utsläpp till avlopp och vattendrag.
Behållare som inte är ordentligt rengjorda kan innehålla (mycket) brandfarliga eller explosiva ångor.

SEAJET 031 SAMURAI
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13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshantering skall ske i enlighet med gällande regionala, nationella och lokala lagar och föreskrifter.
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

SECTION 15: Regulatory information

* Active ingredients: 420 g/l

AVSNITT 16: Annan information

Motivering:
H226
H302+H312+H332

H315
H317
H410

EUH066
H226
H302
H312
H315
H317
H319
H332
H362
H400
H410
H411

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan skada spädbarn som ammas.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Fullständig lydelse av faroangivelserna som finns under Avsnitt 3.2.:

Översättning mellan klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och denna förordning.
Översättning mellan klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och denna förordning.
Översättning mellan klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och denna förordning.
Översättning mellan klassificering enligt direktiv 67/548/EEG och denna förordning.

* Anm: Angivna värden är baserade på teoretiska beräkningar. Faktiska värden kan skilja.

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning
Leverantören har inte utfört någon kemikaliesäkerhetsbedömning för denna blandning.

Denna produkt är klassificerad och märkt i enlighet med Förordning (EG) No 1272/2008.

Mätt

* Riktlinjen 1999/45/EG
* Förordning (EG) No 1272/2008.

Koppar(I)Oxid. / CAS 1317-39-1

Produktkod nr: 667VR - Version 3 - Revisionsdatum: 09-02-2011

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture
Denna antifouling färg är registrerat för användning i Sweden under 5117
Informationen i detta säkerhetsdatablad krävs enligt 
* Förordning (EG) 1907/2006 bilaga II inklusive ändringar
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This Safety Data Sheet is prepared in accordance with Annex II to Regulation (EC) No 1907/2006.

Fullständig lydelse av R-fraser som finns under Avsnitt 3.2.
R10
R20/21
R20/21/22
R21/22
R22
R36/38
R38
R43
R50/53
R51/53
R64

Lagändring: 09-02-2011, §14&16
Denna produkt innehåller inga organiska ämnen som agerar som biocider och överensstämmer med "International convention on the control of harmful Anti-
fouling systems on ships as adopted by IMO in october 2001 (IMO document AFS/CONF/26)".

Information på detta säkerhetsdatablad är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är 
specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande 
lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna. Informationen i detta 
säkerhetsdatablad undantar inte användarens egen bedömning av risker vid hantering som krävs i annan hälso-och säkerhetslagstiftning.

Irriterar huden.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter I vattenmiljön.
Kan skada spädbarn under amningsperioden.

Brandfarligt.
Farligt vid inandning och hudkontakt.
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
Farligt vid hudkontakt och förtäring.
Farligt vid förtäring.
Irriterar ögonen och huden.

SEAJET 031 SAMURAI

Produktkod nr: 667VR - Version 3 - Revisionsdatum: 09-02-2011

Page 14/14 Issue Date: 22-1-2014


