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Säkerhetsdatablad
enligt 1907/2006 / EG, artikel 31

Tryckdatum: 11.10.2019 Reviderat den: 11.10.2019

38.0.29

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet eller blandningen och företaget

· 1.1 Produktidentifierare

· Handelsnamn: VHC Gjutharts
· 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och
användningar som det avråds från.
Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

· Användning av ämnet / blandningen Epoxihartshärdare

· 1.3 Detaljer om leverantören av säkerhetsdatabladet
· Tillverkare / leverantör:
Vincent Handcraft
Horsvad 2, solkullen
51795, Olsfors
Tel.: +46728716067 (Vincenthandcraft@hotmail.com)

· Informationsområde: se kapitel 16
· Kunnig person se kapitel 16
· 1.4 Nödnummer: +4610-4566700. Vid akuta fall ring 112.

AVSNITT 2: Identifiering av faror
· 2.1 Klassificering av ämnet eller blandning
· Klassificering enligt Förordning (EG) nr 1272/2008

GHS05 Korrosion

Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga hudbränningar och allvarliga
ögonskador.

GHS07

Acute Tox. 4
Acute Tox. 4
Skin Sens. 1

H302 Farligt vid förtäring
H332 Farligt vid inandning.
H317 Kan orsaka en allergisk hudreaktion. 

Aquatic Chronic 3 H412 Skadligt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

· Klassificering enligt direktiv 67/548 / EEG eller direktiv 1999/45 / EG

R34:

C; Frätande

  Orsakar kemiska brännskador.

Xn; Skadligt för hälsan

R20/21/22:  Farligt vid inandning, förtäring och kontakt med huden

Xi; Sensibiliserande

R43: Kan orsaka sensibilisering vid hudkontakt.
(Fortsättning på sida 2)
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R52/53: Skadligt för vattenlevande organismer, kan i vatten på lång sikt 
ha skadliga effekter.

· Information om särskilda faror för människor och miljö:
Produkten omfattas av märkning enligt beräkningsförfarandet i "Allmän
klassificeringsriktlinje för EU: s preparat" i den senaste giltiga versionen.

· Klassificeringssystem:
Klassificeringen är i linje med nuvarande EG-listor, ggfl. kompletterat med information
från specialistlitteraturen och företagsinformation.

· 2.2 Märkningselement
· Märkning enligt föreskrift (EC) nr 1272/2008
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· Farosymboler

GHS05 GHS07

· Signalord Fara

· Riskbestämmande komponenter för etikettering:
3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin
Bensylalkohol

· Faroangivelser
H302+H332 Farligt vid förtäring och inandning.
H314
H317
H412

Orsakar allvarliga hudbrännskador och ögonskador.
Kan orsaka allergiska reaktioner på huden.
Skadligt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

· Säkerhet
P260 Andas inte in damm / rök / dimma / ångor / spray.
P303+P361+P353 OM I HUD (eller hår): Ta bort alla förorenade kläder omedelbart. 

           Tvätta av huden med vatten / dusch.
P305+P351+P338 OM I ÖGON: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

   Ta bort kontaktlinser, om möjligt. Fortsätt sköljning.

P321
P405
P501

Specialbehandling (se på denna etikett)
Förvara inlåst.
Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / 
regionala / nationella / internationella bestämmelser. 

· 2.3 Andra faror
· Resultat av PBT- och vPvB-bedömning
· PBT: Ej tillämpbar.
· vPvB: Ej tillämpbar.

AVSNITT 3: Sammansättning / information om ingredienser
· 3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar
· Beskrivning: Epoxihartshärdare, beredning baserad på alifatiska polyaminer

(Fortsättning på sida 3)
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· Farliga komponenter:
CAS: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Indexnummer: 603-057-00-5
Reg.nr.: 01-2119492630-38-xxxx

Benzylalkohol
 Xn R20/22
 Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, 

H332; Ögon Irrit. 2, H319

25-50%

CAS: 2855-13-2
EINECS: 220-666-8
Indexnummer: 612-067-00-9
Reg.nr.: 01-2119514687-32-xxxx

3 - A m i n o m e t h y l - 3 , 5 , 5 - t r i m e t h y l -
cyclohexylamin

 C R34;  Xn R21/22;  Xi R43
R52/53

 Skin Corr. 1B, H314; Acute Tox. 4, 
H302; Acute Tox. 4, H312; Hud Sens. 1, 
H317; Aquatic Chronic 3, H412

25-50%

· Ytterligare Anmärkningar:
För formulering av de listade riskfraser, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen
· 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
· Allmän information:
Ta omedelbart bort produkten.

· Efter inandning: Ta offret till frisk luft och håll dig lugn.
· Efter hudkontakt: Tvätta omedelbart med tvål och vatten och skölj väl. Kontakta en
läkare om hudirritationen kvarstår.

· Efter ögonkontakt: Skölj ögonen med rinnande vatten under flera minuter
och rådfråga en läkare.

· Efter förtäring: Drick mycket vatten och ta in frisk luft. Ring en läkare omedelbart.
· 4.2 Viktigaste akuta och försenade symtom och effekter Ingen ytterligare relevant
information finns tillgänglig.

· Information till läkare: Det finns inga kända specifika åtgärder för symtom.
· 4.3  Indikationer om omedelbar medicinsk vård eller specialbehandling Ingen
ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
· 5.1 Släckmedel
· Lämpliga släckmedel:
CO2, pulver eller vattenspray. Bekämpa större eldar med vattenspray eller
alkoholbeständigt skum.

· Av säkerhetsskäl olämpliga släckmedel: Vattenstråle
· 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra
Bildning av giftiga gaser möjliga vid uppvärmning eller i händelse av brand.

(Fortsättning på sida 4)
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· 5.3 Råd till brandmän
· Speciell skyddsutrustning: Sätt på andningsapparater.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
· 6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning och nödförfaranden
Tillräcklig ventilation.
Använd personliga skyddskläder.

· 6.2 Miljöskyddsåtgärder:
Släpp inte ut i avloppet eller vattenvägarna.

· 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:
Blötlägg med absorberande material (sand, kiselgur, syrabindemedel,
universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Kassera förorenat material som avfall enligt avsnitt 13.
Ge tillräcklig ventilation.

· 6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Information om säker hantering, se avsnitt 7.
Information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Information om bortskaffande, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring
· 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering
Förvara behållare tätt stängda.
De vanliga försiktighetsåtgärderna för hantering av kemikalier måste följas.

· Information om brand- och explosionsskydd:
Inga speciella åtgärder krävs.

· 7.2 Villkor för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
· Förvaring:
· Krav på förråd och containrar: Förvaras endast i originalbehållaren
· Råd om gemensam lagring: Förvaras borta från mat.
· Ytterligare information om lagringsförhållanden: Förvara behållaren tätt stängd.
· Lagringsklass: 8 A
· Klassificering enligt Industrial Safety Ordinance (BetrSichV): -
· 7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen / personligt skydd

· Ytterligare information om konstruktion av tekniska
system:  Ingen ytterligare information, se avsnitt 7.

· 8.1 Parametrar som ska övervakas
· Komponenter med gränsvärden som kräver övervakning på arbetsplatsen:
100-51-6 Benzylalkohol (25-50%)
MAK vgl.Abschn.IIb

(Fortsättning på sida 5)
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2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin (25-50%)
MAK vgl.Abschn.IIb

· DNEL-Värden
100-51-6 Benzylalkohol
Dermal
Inhalativ

DNEL-arbetare 
DNEL -arbetare

9,5 mg/kg / vikt/dag (-) (långvarig) 
90 mg/m³ (-) (långvarig)

2855-13-2 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethyl-cyclohexylamin
Inhalativ DNEL -arbetare 20,1 mg/m³ (-)

· PNEC-Värden
100-51-6 Benzylalkohol

PNEC (förutspådd ingen effektkoncentration) 1 mg/l (Sötvatten (freshwater)) 
0,1 mg/l (Saltvatten (seawater))

2855-13-2 3-Aminomethyl-3,5,5-trimetyl-cyclohexylamin

PNEC (förutspådd ingen effektkoncentration) 0,06 mg/l (Sötvatten (freshwater)) 
0,006 mg/l (Saltvatten (seawater))

· Ytterligare information: Listorna som var giltiga under tillverkningen användes som
grund.

· 8.2 Begränsning av exponeringen
· Personlig skyddsutrustning:
· Allmänna hälso- och säkerhetsåtgärder:
Förvaras borta från mat, dryck och djurfoder.
Ta av smutsiga, blötlaggde kläder omedelbart.
Tvätta händerna före raster och i slutet av arbetet. Undvik kontakt med ögon och hud.

· Andningsskydd:
Andningsfilterapparat med kortvarig eller låg belastning; Vid intensiv eller långvarig
exponering, använd självförsörjande andningsapparater.

· Rekommenderad filteranordning för kortvarig användning:

Filter AX

· Handskydd:

Handskar av plast.

Endast kemikalier - Använd skyddshandskar med CE-märkning av kategori III. För att 
minimera fukt i handsken på grund av svett måste handskarna bytas under en växling. 
Före varje användning av handsken måste tätheten kontrolleras. Förebyggande 
hudskydd med hjälp av hudskyddsprodukter rekommenderas.

· Handskematerial
Nitrilgummi
Fluorerat gummi (Viton)
PVC-handskar.

(Fortsättning på sida 6)
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Rekommenderad materialtjocklek:: ≥ 0,5 mm
Valet av lämplig handske beror inte bara på materialet utan också på andra 
kvalitetsfunktioner och varierar från tillverkare till tillverkare. Eftersom produkten är en 
beredning av flera ämnen kan inte handskematerialets resistens beräknas i förväg och 
måste därför kontrolleras före användning. 

· Genomträngningstid för handskematerial
Den exakta genomgångstiden måste fastställas av tillverkaren av skyddshandskar och
måste följas.

· Handskar tillverkade av följande material är lämpliga för kontinuerlig kontakt på
upp till 15 minuter:
PVC-handskar.

· Handskar tillverkade av följande material är lämpliga som stänkskydd:
Handskar av PVC

· Handskar tillverkade av följande material är inte lämpliga:
Handskar av läder.
Tjocka tyghandskar.

· Ögonskydd:

Tätt förseglade skyddsglasögon.

· Kroppsskydd: Skyddande arbetskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
· 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
· Allmän information

· Utseende:
Vätska

Färg: Gulaktik
· Lukt: aminliknande

· Ändring av tillstånd
Smältpunkt / smältområde: Ej bestämd
Kokpunkt / kokområde: >200 °C

· Flampunkt: >100 °C (DIN 53213)

· Självantändande: Produkten tänder inte själv.

· Explosionsrisk: Produkten är inte explosiv. 

· Densitet vid 23 ° C: cirka 1,0 g/cm3 (DIN 51757)

· Löslighet / blandbarhet med
Vatten: blandbar 

· Viskositet:
dynamisk vid 25 ° C: cirka 100 mPas (DIN 53214)

(Fortsättning på sida 7)
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· 9.2 Övrig information Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet
· 10.1 Reaktivitet
· 10.2 Kemisk stabilitet
· Termisk sönderdelning / förhållanden som ska undvikas:
Ingen sönderdelning vid användning enligt anvisningar.

· 10.3 Möjlighet för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
· 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns
tillgänglig.

· 10.5 Oförenliga material: Starka oxidationsmedel
· 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga, om de lagras och hanteras

AVSNITT 11: Toxikologisk information
· 11.1 Information om toxikologiska effekter
· Akut toxicitet:
· LD / LC50-värden som är relevanta för klassificering
100-51-6 Benzylalkohol
Oral LD50 1040 mg/kg (mou)

1230 mg/kg (rat)
1040 mg/kg (rbt)

Dermal LD50 2000 mg/kg (rbt)

2855-13-2 3-Aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyclohexylamin
Oral LD50 1030 mg/kg (rat)
Dermal LD50 1840 mg/kg (rab)

>2000 mg/kg (rat)

· Primär irriterande effekt:
· På huden: Kaustisk effekt på hud och slemhinnor.
· På ögat: Stark kaustisk effekt
· Sensibilisering: Sensibiliserande
· Ytterligare toxikologisk information:
Produkten visar beräkningsmetoden i de allmänna EG-klassificeringsriktlinjerna för
beredningar i de senaste följande farorna: Skadligt Frätande Irriterande allvarliga
brännskador i mun och hals och risk för perforering av matstrupen och magen.

 SE 
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AVSNITT 12: Ekologisk information
· 12.1 Toxicitet
· Vattentoxicitet:
100-51-6 Benzylalkohol
Algtoxicitet  (Algae toxicity) 79 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (EC50(3h))

640 mg/l (Alge Scenedesmus sp.) (EC50(96h))
Bakterietoxicitet (Bacteria toxicity) >658 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(16h))

Daphnia-toxicitet (Daphnia toxicity)

Fisktoxicitet (Fish toxicity)

71,42 mg/l (Photobacterium phosphoreum)
(EC50(0,5h))
400 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(0,5h)) 
400 mg/l (Daphnia magna 
(Vattenloppa) ) (EC50(24h))
460 mg/l (Pimephales promelas) (LC50(96h))
645 mg/l (Guld orfe (orfe)) (LC50(96h))
10 mg/l (Lepomis makrokirus) (LC50 (96h))

2855-13-2 3-Aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyclohexylamin
Algtoxicitet  (Algae toxicity) >50 mg / l  (Scenedesmus  subsp ica tus )

(ErC50(72h))
EG 88/302

Bakterietoxicitet (Bacteria toxicity)

Daphnia-toxicitet (Daphnia toxicity)

Fisktoxicitet (Fish toxicity)

1120 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(18h)) 
Bringmann und Kühn, Z. Wasser Abwasser 
Forsch. 10, 87-98 (1977)
23 mg/l (Daphnia magna 
(Vattenloppa ) ) (EC50(48h))
OECD TG 202

EC50/504h: 3 mg/l  OECD 202 Teil 2
110 mg/l (Leuciscus idus) (LC50(96h))
EG 84/449

· 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns 
tillgänglig. 

· 12.3 Bioackumuleringspotential Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 
· 12.4 Rörlighet i mark Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig. 
· Ekotoxiska effekter: Ej fastställt 
· Anmärkning: Skadligt för fisk. 
· Ytterligare ekologisk information: 
· Allmän information: Vattenriskklass 1 (självklassificering): något farligt för vatten. Låt 
inte outspädd produkt eller stora mängder av det komma till grundvatten, vattendrag eller 
avloppssystem. Får inte nå avloppsvatten eller dräneringsgräva outspätt eller oönskad. 
Skadligt för vattenlevande organismer 

· 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning 
· PBT: Ej tillämpligt. 
· VPvB: Ej tillämpligt. 

(Fortsättning på sida 9)
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· 12.6 Övriga negativa effekter Ingen ytterligare 
relevant information finns tillgänglig. 

·

AVSNITT 13: Avfallshantering
· 13.1 Metoder för avfallshantering 
· Rekommendation:
Lokala avfallsbestämmelser måste följas. Ta vätskekomponenten till lämplig förbränning. 
Efter härdning kan produkten kasseras tillsammans med hushållsavfall. 

· Europeisk avfallskatalog
08 00 00 AVFALL FRÅN MFSU FÖR TÄCKNINGAR (FÄRGER, VARNISKER, E-

POST), ADHESIVES, SEALANTS OCH UTSKRIFTSFÄRG
08 02 00 Avfall från MFSU från andra beläggningar (inklusive keramiska material)

08 02 99 Avfall a. n. g.

· Orensad förpackning
· Rekommendation: Avfall enligt officiella regler. 

AVSNITT 14: Transportinformation
· 14.1 UN-Nummer
· ADR, IMDG, IATA UN2735

· 14.2 FN: s rätt leveransnamn
· ADR
· IMDG, IATA

2735 AMINER, VÄG, KORROSIV, NOS 
AMINER, VÄG, KORROSIV, NOS

· 14.3 Transportfaroklass 
· ADR

· Klass
· Märkning

8 (C7) Frätande ämnen
8 

· IMDG, IATA

· Class 8 Corrosive substances.
· Label 8 

· 14.4 Förpackningsgrupp
· ADR, IMDG, IATA III

(Fortsättning på sida 10)
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· 14.5 Miljöfaror:
· Marinföroreningar: Nej

· 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
för användaren

· Kemler-nummer:
· EMS-Nummer:

Varning: Frätande ämnen 
 80
F-A,S-B

· 14.7 Transport i bulk enligt bilaga II 
av MARPOL 73/78 och *enligt IBC-
koden Ej tillämpligt.

· Transport / ytterligare information: 
·

E1
5L
3 

· ADR
· Undantagna kvantiteter (EQ):
· Begränsade kvantiteter (LQ)
· Transportkategori
· Tunnelbegränsningskod E 

· FN: s "modellreglering" UN2735, AMINE, LYQUID, CORROSIVE, NOS 
, 8, III

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
· 15.1 Föreskrifter om säkerhet, hälsa och miljöskydd / specifik lagstiftning för 
ämnet eller blandningen 

· Nationella bestämmelser: 
· Klassificering enligt arbetsföreskriftsförordningen (BetrSichV): - 
· Vattenriskklass: WGK 1 (egenklassificering): något farligt för vatten. 

· Övriga föreskrifter, begränsningar och förbudsföreskrifter 
· BG-broschyr: M 004 "Irriterande ämnen / frätande ämnen" Hantera epoxihartssystem 
på ett säkert sätt. Epoxihartser och härdare 
publicerades av PlasticsEurope www.plasticseurope.orgKemikaliesäkerhetsbedömning 

· 15.2: En kemisk säkerhetsbedömning har inte genomförts.

AVSNITT 16: Annan information
Informationen är baserad på vår nuvarande kunskapstillstånd, men utgör inte en garanti 
för produktegenskaper och utgör inte ett avtalsrättsligt förhållande

· Relevanta fraser
H302 Farligt vid förtäring.
H312 Farligt vid hudkontakt.

(Fortsättning på sida 11)
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H314 Orsakar allvarliga Hudbrännskador och allvarliga ögonskador.
H317 kan orsaka allergiska reaktioner på huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Farligt vid inandning.
H412 Skadligt för vattenlevande liv med långvariga effekter.

R20/22 Farligt vid inandning och förtäring.
R21/22 Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R34 Orsakar brännskador.
R43 Kan ge sensibilisering vid hudkontakt.
R52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i      
vattenmiljön.

· Avdelningen utfärdar datablad
Vincent Handcraft
Horsvad 2, solkullen
51795, Olsfors

· Kontakt:
Vincent Alexandersson
+46728716067
(Vincenthandcraft@hotmail.com)
Förkortningar och akronymer:
ADR: Accord européen sur le transport av marchandises Dangereuses par Route (europeiskt avtal om 
internationell transport av farligt gods på väg) IMDG: Internationell sjöfart för farligt gods IATA : International 
Air Transport Association GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier 
EINECS: European Inventory of Existering Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of 
Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
GefStoffV: Förordning om farliga ämnen ( Förordning om farliga ämnen, Tyskland) DNEL: Derived No-Effect 
Level (REACH) PNEC: Förutsagd No-Effect Concentration (REACH) LC50: Dödlig koncentration, 50 procent 
LD50: Dödlig dos, 50 procent Acute Tox. 4: Akut toxicitet, Hazard Category 4 Skin Corr. 1B: Hudkorrosion / 
irritation, Farokategori 1B Ögonirrit. 2: Allvarlig ögonskada / ögonirritation, Farekategori 2 Hudkänsla 1: 
Sensibilisering - Hud, Farokategori 1 Vatten Kronisk 3: Farligt för vattenmiljön - Kronisk fara, Kategori 3 
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