
Udarbejdet på baggrund af EU forordning 1907/2006 (REACH)  

Sikkerhedsdatablad 
 
Udarbejdet: 16-10-2018 SDS version: 1.6  
 
PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden  
 

1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Akryl_emulsion_40 (S 103+S477) Produkt-nr.: -  
 
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes 

Anbefalede anvendelser: Maling Anvendelser der frarådes: Må kun anvendes som beskrevet ovenfor, andre 
anvendelser skal ske i samråd med leverandøren.  
 
1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet  
 

Firmanavn og adresse:  
Nordec Group ApS 
Østergade 54 
5874 Hesselager  
www.propaint.dk  
 
Kontaktperson og mail:  
Bjarke Svenningsen, bjarke@propaint.dk  
 
Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet og valideret af:  
mediator A/S, Centervej 2, 6000 Kolding. Konsulent: KS  
 
1.4. Nødtelefon  

Giftlinien: +45 82 12 12 12  
 
PUNKT 2: Fareidentifikation  
 
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen  

Produktet er ikke mærkningspligtig i henhold til CLP forordning 1272/2008. 2.2. Mærkningselementer -  
 
Signalord:  
-  
2.3. Andre farer  

- Anden mærkning:  
-  
Andet  
-  
PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer  
 
3.1./3.2. Stoffer / Blandinger  

Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer. Indeholder ingen miljøproblematiske stoffer.  
 
PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger  
 
4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger  

Indånding: Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
Indtagelse: Skyl munden grundigt og drik 1-2 glas vand i små slurke. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
Hudkontakt: Fjern forurenet tøj. Vask huden med vand og sæbe. Søg læge ved vedvarende ubehag.  
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Øjenkontakt: Hvis produktet kommer i øjnene skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen 
ophører. Søg læge ved fortsat irritation.  
Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. Symptomer: Se 
punkt 11.  
 
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede  

Kan virke let irriterende på hud og øjne.  
 
4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig  

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue. 
 
PUNKT 5: Brandbekæmpelse  
 
5.1. Slukningsmidler  

Omgivende ild: Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede 
branden.  
 
5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen  

Produktet er ikke umiddelbart antændeligt. Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft.  
 
5.3. Anvisninger for brandmandskab  

Kontamineret slukningsvand sendes til destruktion.  
 
PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld  
 
6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer  

Brug personlige værnemidler – se pkt. 8.  
 
6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger  

Undgå at udlede større mængder koncentreret spild og rester til kloak – se pkt. 12.  
 
6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning  

Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende materiale og overføres til egnede 
affaldsbeholdere – se pkt. 13 for bortskaffelse. 6.4. Henvisning til andre punkter  

Se ovenfor.  
 
PUNKT 7: Håndtering og opbevaring  
 
7.1. Forholdsregler for sikker håndtering  

Se under pkt. 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler.  
 
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed  

Produktet bør opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, 
foderstoffer, lægemidler o.lign.  
 
7.3. Særlige anvendelser  

Se anvendelse pkt. 1.  
 
PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler  
 
8.1. Kontrolparametre  

Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 655 af 31/05/2018 om grænseværdier for stoffer og materialer, 
med senere ændringer: Ingen.  
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DNEL/PNEC-værdier:  

Ingen data.  
 
8.2. Eksponeringskontrol  

Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.  
 
Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:  
Brug værnemidler som angivet nedenfor. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Der 
må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.  
 

Personlige værnemidler: 

 
 

Åndedrætsværn:  Ikke påkrævet.  

Beskyttelse af hænder:  Handsker af plast eller gummi anbefales.  

Beskyttelse af øjne/ansigt:  Normalt ikke påkrævet. Brug beskyttelsesbriller 
ved risiko for stænk i øjnene.  

Beskyttelse af hud:  Ikke påkrævet.  
 


