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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

170.000 Renia - Ortec - Contact Adhesive

Produktidentifikator

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet eller blandingen

Adhesives, tætningsmidler 

Ruller eller pensler fra lim og andre belægninger.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Renia - GmbHFirma:

Chemische Fabrik

Ostmerheimer Straße 516Gade:

D-51109 KölnBy:

D-51076 Köln

910 659Postboks:

Telefon: +49-(0)221-630799-0 Telefax:+49-(0)221-630799-50

e-Mail: info@renia.com

Herr Dr. Julian GrimmeKontaktperson: 17Telefon:

www.renia.comInternet:

F & E, LaborInformationskilde:

+49-(0)221-63079924Nødtelefon:

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Indikationer af farer : Meget brandfarlig, Lokalirriterende, Miljøfarlig

R-sæt:

Meget brandfarlig.

Irriterer øjnene og huden.

Giftig for organismer, der lever i vand; kan  forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

GHS-klassificering

Farekategorier:

Brandfarlig væske: Flam. Liq. 2

Hudætsning/-irritation: Skin Irrit. 2

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2

Specifik målorgantoksicitet — enkelt eksponering: STOT SE 3

Farlig for vandmiljøet: Aquatic Chronic 2

Risikosætninger:

Meget brandfarlig væske og damp.

Forårsager hudirritation.

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Mærkningselementer

Signalord: fare

Piktogrammer: GHS02-GHS07-GHS09
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Farebestemmende komponent(er) for etikettering
 Klassificering:

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Faresætninger

P210 Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.

P233 Hold beholderen tæt lukket.

P240 Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.

P241 Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-udstyr.

P242 Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.

P243 Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P264 Vask ... grundigt efter brug.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P273 Undgå udledning til miljøet.

P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

P303+P361+P353 VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. 

Skyl/brus huden med vand.

P321 Særlig behandling (se ... på denne etiket).

P332+P313 Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

P352 Vask med rigeligt sæbe og vand.

P304+P340 VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende 

hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.

P312 I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle 

kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

P370+P378 Ved brand: Anvend ... til brandslukning.

P391 Udslip opsamles.

P235 Opbevares køligt.

P403+P233 Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.

P405 Opbevares under lås.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i ....

Sikkerhedssætninger

Særlig mærkning af visse blandinger

EUH018 Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

EUH066 Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.

EUH208 Indeholder Kolophonium. Kan udløse allergisk reaktion.

Øvrige råd

 Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for 

trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette 

sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. 

Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller 

forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre 

overføres på det ny materiale, der således er fremkomme
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Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Andre farer

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Blandinger

Farlige komponenter

GHS-klassificering

Mængde

KlassifikationCAS-nr.

REACH-nr.

Indeksnr.

EF-nr. Kemisk betegnelse

25-35 %ethylacetat205-500-4

F, Xi  R11-36-66-67141-78-6

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225 H319 H336

01-2119475103-46

20-30 %naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; Lavtkogende hydrogeneret nafta265-151-9

F, Xn, Xi, N  R11-38-51-53-65-6764742-49-0

Flam. Liq. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 2; H225 H315 

H336 H304 H411

11-1111111111-11

20-30 %cyclohexan203-806-2

F, Xn, Xi, N  R11-65-38-67-50-53110-82-7

Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; 

H225 H304 H315 H336 H400 H410

11-1111111111-11

R- og H-sætningernes ordlyd: se under afsnit 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Fjern den berørte fra farezonen og læg vedkommende ned.

Generelt råd

Ved indånding af nedbrydningsprodukter skal den berørte ud i den friske luft og lægges i ro . Før de 

berørte ud i frisk luft og hold dem varme og rolige.

Hvis det indåndes

Tilsmudset tøj tages straks af. Kommer stof på huden vaskes straks med vand og sæbe.

I tilfælde af hudkontakt

Kommer stoffet i øjnene, skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Søg derefter 

øjenlæge.

I tilfælde af øjenkontakt

Fremkald ikke opkastning. Ved tegn på allergiske reaktioner særligt i åndedrætsområdet bør der 

omgående tilkaldes en læge.

Ved indtagelse

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Allergiske reaktioner.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Under transport placeres personen i stabil sideliggende stilling, ved åndenød i halvsiddende stilling. I 

givet fald iltmaske.
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PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Slukningsmidler

alkoholbestandigt skum. pulver ABC. Forstøvet vand. Tørt sand.

Egnede slukningsmidler

Hel vandstråle. Hård vandstråle.

Slukningsmidler, som af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion. Ved brand kan der opstå: Klorbrint (HCl). Ved 

forbrænding stærk røgudvikling.

Særlig fare ved stoffet selv, dets forbrændingsprodukter eller ved opståede gasarter: I tilfælde af 

brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

Anvisninger for brandmandskab

Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til nedkøling af beholdere. Opsaml 

kontamineret slukningsvand særskilt. Fjern produktet fra brandområdet. opsaml kontamineret 

slukningsvand særskilt. Det må ikke nå ud i afløb eller vandløb.

Andre informationer

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Fjern antændelseskilder. Sørg for tilstrækkelig udluftning.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob. Afløb bør afdækkes.
Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Bør opsamles med væskebindende materialer (sand, kisel, syre- og universalbinder). Saml i lukkede 

beholdere og bring til renovation.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Ved åben omgang skal der om muligt anvendes indretninger med lokal udsugning . Hvis en lokal 

udsugning er umulig eller utilstrækkelig, skal der sikres en mulighed for for god udluftning af 

arbejdsområdet.

Sikkerhedsinformation

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Anvend kun materialet på steder, hvor det holdes 

fjernt fra åbne lyskilder, ild og andre antændingskilder. Dampe / aerosoler skal udsuges umiddelbart 

der, hvor de opstår.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted. Emballagen skal holdes tæt 

lukket. Anbefalet lagringstemperatur:  15-30 °C Sørg for tilstrækkelig udluftning i lagerrum.

Tekniske foranstaltninger/opbevaringsbetingelser

Emballage og brændbare materialer skal lagres særskilt. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, 

drikkevarer og foderstoffer.

Samlagringshenvisninger

Gulve bør være uigennemtrængelige, væskeresistente og let renselige. 

mindre mængder skal lagres i egne skabe til farlige stoffer .

Yderligere information om opbevaringsforhold

Særlige anvendelser
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Adhesives, tætningsmidler Ruller eller pensler fra lim og andre belægninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre

Grænseværdier for luftforurening

Anm.f/cm³mg/m³ml/m³Stof/materialeCAS-nr. Bem.

2200naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; 

Lavtkogende hydrogeneret nafta

64742-49-0 1000 AGW

E50Cyclohexan110-82-7 172

150Ethylacetat141-78-6 540

Eksponeringskontrol

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Før pausen og ved arbejdets ophør 

bør hænderne vaskes. Anvend hudbeskyttelsespræparater, der er resistente overfor opløsningsmidler, 

inden arbejdet begyndelse.

Hygiejniske foranstaltninger

Åndedrætsværn er nødvendigt ved: utilstrækkelig udluftning. Ved korrekt brug og under normale 

betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt. Hvis tekniske udsugnings- og 

udluftningsforanstaltninger er umulige eller utilstrækkelige, skal der bæres åndedrætsværn.

Åndedrætsværn

 Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig 

brug med handskeproducenten.

Håndværn

Tætsluttende beskyttelsesbrille.

Øjenværn

 Må ikke trænge ned i undergrunden/jorden. opsaml kontamineret slukningsvand særskilt. Det må ikke 

nå ud i afløb eller vandløb. Ved gasudslip eller ved indtrængen i vandløb, jordbunden eller 

kanalisationen skal de ansvarlige myndigheder orienteres.

Foranstaltninger til begrænsning afeksponering afmiljøet

lysegul

flydendeTilstandsform:

Farve:

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

esterLugt:

Metode

pH-værdien: Test ikke påkrævet.

Tilstand-ændringer

65-90 °C DIN  53 171Kogepunkt:

DIN  51 755-18 °CFlammepunkt:

1 vol. %Laveste Eksplosionsgrænser:

11,5 vol. %Højeste Eksplosionsgrænser:
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DIN  51 794200 °CAntændelsestemperatur:

Damptryk:

  (ved 20 °C)

175 hPa DIN EN 12

Damptryk:

  (ved 50 °C)

950 hPa

Relativ massefylde (ved 20 °C): 0820 g/cm³ DIN  51 757

Viskositet/dynamisk:

  (ved 20 °C)
DIN 515501200-3000 mPa·s

< 0,1 %Opløsningsmiddel separat Test:

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Ingen test nødvendig, da det om stoffet er kendt, at det ved stuetemperatur er stabilt over længere tid 

(dage).

Kemisk stabilitet

Ingen test nødvendig, da det om stoffet er kendt, at det ved stuetemperatur er stabilt over længere tid 

(dage).

Risiko for farlige reaktioner

Gasser/dampe, letantændelige.

nedbrydning sker fra temperaturer på: > 150 °C

Forhold som skal undgås

Syre, koncentreret. , Oxidationsmidler, stærk.

Materialer, der skal undgås

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.

Farlige nedbrydningsprodukter

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikokinetik, stofskifte og fordeling

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Akut toksicitet
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Kemisk betegnelseCAS-nr.

ArterDoseMetodeEksponeringsvej Kilde

141-78-6 ethylacetat

RatteLD50 5600 mg/kgoral

KaninchenLD50 18000 

mg/kg

dermal

RatteLC50 58 mg/linhalativ (4 h)

64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; Lavtkogende hydrogeneret nafta

Rotte.LD50 5000 mg/kgoral

Kanin.LD50 3160 mg/kgdermal

Rotte.LC50 12 mg/linhalativ (4 h)

110-82-7 cyclohexan

Rotte.LD50 5000 mg/kgoral

Kanin.LD50 2000 mg/kgdermal

Rotte.LC50 14 mg/linhalativ (4 h)

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Specifikke virkninger i dyreforsøg

hyppig og varig hudkontakt kan føre til irritationer af huden.

Irriterende og ætsende virkninger

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.  Kolophonium, MMA

Sensibiliserende virkninger

Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding. 

Indånding foresager narkotisk virkning/rus.

Alvorlige skadevirkninger ved gentagen eller langvarig eksponering

Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske virkninger

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

Langsigtet fisketoksicitet Produktet er let flygtig. Produktet opløses kun lidt i testmediet. Der blev 

kontrolleret en tynd dispersion.

Toksicitet
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CAS-nr. Kemisk betegnelse

hGiftig i vand Metode Dose KildeArter

ethylacetat141-78-6

Akut fiske giftighed 96LC50 230 mg/l Pimephales promelas

Akut algetoxicitet 72ErC50 3300 mg/l Scenedesmus subspicatus

Akut crustaceatoxicitet 48EC50 717 mg/l Daphnia magna

naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; Lavtkogende hydrogeneret nafta64742-49-0

Akut fiske giftighed 96LC50 10 mg/l

Akut algetoxicitet 96ErC50 10 mg/l

Akut crustaceatoxicitet 48EC50 10 mg/l

cyclohexan110-82-7

Akut fiske giftighed 96LC50 55 mg/l Leuciscus idus melanotus

Akut algetoxicitet 72ErC50 500 mg/l Desmodesmus subspicatus

Akut crustaceatoxicitet 48EC50 3,78 mg/l Daphnia magna

Produktet er biologisk svært nedbrydeligt.

Persistens og nedbrydelighed

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Bioakkumulationspotentiale

Fordelingskoefficient n-oktanol/vand

Log PowCAS-nr. Kemisk betegnelse

141-78-6 ethylacetat 0,60

64742-49-0 naphtha (råolie), hydrogenbehandlet let; Lavtkogende hydrogeneret nafta 4-5,1

110-82-7 cyclohexan 3,44

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Mobilitet i jord

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

 Der foreligger ingen data om selve præparatet/blandingen.

Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Andre negative virkninger

 Produktet må ikke komme i kloakafløb.

Andre informationer

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Overvejelser ved bortskaffelse

Kontakt det ansvarlige og godkendte renovationsselskab ved bortskaffelse.

Affaldsnummer - overskud

080406 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG 

KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra 

fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

Affaldsnummer - produktet after brug

AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG 

KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER; Affald fra 

fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)

080406

Affaldsnummer - forurenet emballage

Revidere-nr.: 2,04 Revideret dato: 07.11.2011 DA



170.000 Renia - Ortec - Contact Adhesive

Sikkerhedsdatablad

Katalog-nr.: 170.000Trykt dato: 02.12.2011 Side 9 af 11

Renia - GmbH

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG 

BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET; Emballage (herunder separat 

indsamlet emballageaffald fra husholdninger); Metalemballage

150104

Fuldstændigt tom emballage kan tilføres genbrug.

Bortskaffelse af forurenet emballage

PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport

1133UN-nummer:

AdhesivesUN-forsendelsesbetegnelse (UN 

proper shipping name):

3Transportfareklasse(r):

IIIEmballagegruppe:

3Faresedler:

Klassifikationskode: F1

Særlige bestemmelser: 640H

Flydende kvantitet (LQ): 5 L

Befordringskategori: 3

33Fare-nr.:

Tunnelrestriktionskode: D/E

 E1

Andre relevante oplysninger (Landtransport)

Indenrigsskibstransport

1133UN-nummer:

AdhesivesUN-forsendelsesbetegnelse (UN 

proper shipping name):

3Transportfareklasse(r):

Emballagegruppe: III

Faresedler: 3

F1Klassifikationskode:

640HSærlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ): 5 L

 E1

Andre relevante oplysninger (Indenrigsskibstransport)

Skibstransport

1133UN-nummer:

AdhesivesUN-forsendelsesbetegnelse (UN 

proper shipping name):

3Transportfareklasse(r):

IIIEmballagegruppe:
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3Faresedler:

noMarine pollutant:

223, 955Særlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ): 5 L

F-E, S-DEmS:

Kategori: : A

 E1

Andre relevante oplysninger (Skibstransport)

Fly transport

UN1133UN/ID-nr.:

AdhesivesUN-forsendelsesbetegnelse (UN 

proper shipping name):

3Transportfareklasse(r):

IIIEmballagegruppe:

3Faresedler:

A3Særlige bestemmelser:

Flydende kvantitet (LQ) Passenger: 10 L

355IATA-Pakningsinstruktion - Passenger:

60 LIATA-Maksimum kvantitet - Passenger:

366IATA-Pakningsinstruktion - Cargo:

220 LIATA-Maksimum kvantitet - Cargo:

 E3

Andre relevante oplysninger (Fly transport )

Miljøfarer

jaMiljøfarlig: 

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og 

miljø

EU oplysninger om regulering

100 % (820000 g/l)1999/13/EF (VOC):

Andre informationer

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af unge på 

arbejdspladsen (94/33/EF).

Iagttag beskæftigelsesbegrænsninger i henhold til EU-direktiv om beskyttelse af arbejdstagere, som er 

gravide, som lige har født, eller som ammer (92/85/EØF).

National regulativ information

Overholdelse af beskæftigelsesrestriktioner for vordende og ammende 

mødre.

Beschæftigelsesbegrænsning:
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Renia - GmbH

i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006

2 - VandforurenendeVandforurenende-klasse (D):

5-3 i. lavtkogende væskerMAL:

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Fulde ordlyd af eventuelle Rsætninger angivet under punkt 2 og 3

11 Meget brandfarlig.

36 Irriterer øjnene.

36/38 Irriterer øjnene og huden.

38 Irriterer huden.

50 Meget giftig for organismer, der lever i vand.

51 Giftig for organismer, der lever i vand.

51/53 Giftig for organismer, der lever i vand; kan  forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

53 Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.

65 Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

Fuldstændig tekst af faresætninger refereret til under punkt 2 og 3

H225 Meget brandfarlig væske og damp.

H304 Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H400 Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

H411 Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for 

trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette 

sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. 

Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller 

forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre 

overføres på det ny materiale, der således er fremkomme

Yderligere information

(Al data for farlige ingredienser blev taget, respektivt, fra den sidste version af underentrepenorens 

sikkerhedsdatablad.)
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