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AVSNITT 1: Beteckning av ämnet eller blandningen och företaget uppgifter 
 

1.1 Produktidentifierare 

HandelsnameHandelsnamn: Vincent Handcrafts Gjutharts (härdare) 

1.2 Relevanta identifierade användningsområden ,  för  ämnet eller blandningen och 
användningsområden som inte rekommenderas   
Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. 

Användning Användning av ämnet / blandning epoxiharts härdare 

Avsnitt 1.3 Uppgifter om  ·  den leverantör   som tillhandahåller  detta 
säkerhetsdatabladet distrubitör/Leverantör:   

Vincent Handcraft 
Horsvad 2, Solkullen 
51795, Olsfors 

Tel.: +46728716067, E-post: Vincenthandcraft@hotmail.com 

• Uttömmande   område:   se kapitel 16 1.4 
Nödnummer:   

Giftinformationscentral Mainz - 24 timmar  räddningstjänst - Tel.: +4610-456 6700 
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(Fortsättning på sidan 1) 

R52/53: Skadligt för  vattenlevande organismer kan   kan ha  långsiktiga negativa effekter i 
vatten. . 

Särskilda varningssignaler för människor och  für miljö:   
Produkten är föremål för märkning på grundval av  beräkningsförfarandet  i "Direktivet   om 
allmän klassificering för beredningar av  EG" i dess ändrade lydelse. . 

Klassificeringssystem:   
Klassificeringen motsvarar de nuvarande EG-förteckningarna,  men kan vara .   kompletteras 
med information från facklitteratur en  specialistlitteratur och företagsinformation. 

 
2.2 Markera beståndsdelar 
Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

Produkten är klassificerad och märkning enlighet med  CLP-förordningen. regelverk . 
Faropiktogram 

 
GHS05 GHS07 

Signal ord fara 

• Farobestämmande komponenter för märkning:   
3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin bensyl alkohol 

• Farovarningar 
H302+H332 Skadligt vid förtäring eller inandning.    Verschlucken 

 H314 Orsakar allvarliga brännskador och hudskador 
 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion 

H412 Skadligt för vattenlevande organismer,   med långsiktig effekt.   ·  
Säkerhetsanvisningar 

P260, Andas inte in damm/rök/gas/Dimma 
P303+P361+P353 VID KONTAKT MED HUD(eller  dem  hår):  Ta omedelbart bort alla smutsiga,   

indränkta plagg omgående .  Tvätta huden  med vatten/dusch.   
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj lang försiktigt med vatten  i några minuter. 

.  Ta bort befintliga kontaktlinser om möjligt   . Fortsätt att skölja.   
 P321 Specialbehandling, (se på denna ettikett) 
 P405 Lagra Inlåst 
 P501 Kassera innehållet / behållaren enligt försorningen / 

Enligt regionala/nationella/internationella bestämmelser.  /  
2.3 Andra faror 
• Resultat av PBT- och vPvB-bedömningarna  ·   
PBT: Gäller ej tillämplig. 
vPvB:   Ej tillämpligt.   
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AVSNITT 3: Sammansättning/Information om komponenter 
3.2 Kemisk karakterisering: blandningar 
Beskrivning: Epoxihartshärdare, formulering baserad på aliphatiska polyaminer 

(FortsättningFortsetzung på sidan 3) 
En 

(Fortsättning på sidan 2) 

• ytterligare. Anmärkningar: 
Ordalydelsen i de farovarningar som anges finns i avsnitt 16. 

Farliga ingredienser:   

CAS: 100-51-6 
ONECS: 202-859-9 

Indexnummer: 603-057-00-5 
Reg.nr: 01-2119492630-38-xxxx 

Bensylalkohol   
Xn R20/22 

25-50%  

Akut Tox. 4, H302; Akut Tox. 4, H332; 
Ögonirriterande.  2, H319 

CAS: 2855-13-2 
ONECS: 220-666-8 

Indexnummer: 612-067-00-9 
Reg.nr: 01-2119514687-32-xxxx 

3- Ami nom eth y l- 3, 5,5 - tr ime din 
lcyclohexylamin 

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

25-50%  

Hud Corr. 1B, H314; Akut Tox. 4, 
H302; Akut Tox. 4, H312; Hud Avens. 1, 
H317; Vattenlevande Kronisk 3, H412 

AVSNITT 4: Första hjälpen-åtgärder 

Avsnitt 4.1 Beskrivning av första hjälpen-åtgärder  ·  
Allmänna anmärkningar:   

Ta   Produkt  omedelbart bort plagg som kontaminerats med produkten. . 
Efter ev. inandning Den  : Ta den drabbade personen till frisk luft och förvara den  lugnt.  lagern. 
Efter ev.hudkontakt:   

Tvätta omedelbart av med vatten och tvål och skölj  väl. . 
Om hudirritationen fortsätter, kontakta din läkare. 

Efter ev. ögonkontakt:   
Skölj ögonen unter under rinnande vatten i  bei flera minuter när ögonlocket gapet är öppet 
och konsultera   läkaren. . 

• efter intag:   
Mycket vatten efter dricksvatten och frisk lufttillförsel.   Kontakta omedelbart en  läkare. . 

4.2 Huvudsaklig akut  akute  och fördröjd  symptom som uppstår och effekter Inga 
ytterligare relevant information tillgänglig.   

• Råd till läkaren: Arzt   
Inga  särskilda åtgärder är kändaföratt utföra symptomatisk behandling. . 

4.3 Hänvisningar   till akut medicinsk hjälp eller särbehandling  Ingen 
ytterligare relevant information tillgänglig.   
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AVSNITT 5:  Brandbekämpningsåtgärder 

5.1 Släckmedel 
Lämpliga Geeignete släckmedel:: 

CO2, släckpulver eller vattenspray.   Bekämpa större eld med  vattenspray eller alkoholbeständigt   
skum.  Schaum 

• Olämpliga  ungeeignete släckmedel av säkerhetsskäl: :  vatten i full jet.   5.2 
Särskilda faror som ämnet eller blandningen utgör  kan   vid uppvärmning eller  vid 

brandbildning  Bildning av giftiga gaser. . 
(FortsättningFortsetzung på sidan 4) 

En 

(Fortsättning på sidan 3) 
5.3 Noterar för  släckningsman 

Särskild skyddsutrustning:   Sätt på andningsapparat. . 

AVSNITT 6: Åtgärder vid  oavsiktlig frisättning 

 in Notfällen     sorgen.  ausreichende  und  Verfahren Personenbezogene Schutzausrüstungen  Für  
Lüftung  Vorsichtsmaßnahmen 6.1  6.1 Personliga försiktighetsåtgärder, skyddsutrustning 
och nödförfaranden säkerställer tillräcklig ventilation.  
Använd personliga skyddskläder . 

6.2 Miljöskyddsåtgärder:   
Låt inte komma in i avloppen eller i  vattenförekomster.  lassen.  

6.3 Metoder och material för lagring och rengöring: 
Med vätskebindande material (sand, kiseldioxid,   syrabindemedel,   universalbindemedel,   
sågspån)   plocka upp.   
Tillämpa neutraliserande medel. 
Kassera förorenat material som avfall i enlighet med 13 §. 
.   13  Se till att ventilationen är tillräcklig.  

6.4 Hänvisning till andra   avsnitt 
Information om säker hantering finns i avsnitt 7. 
För information om personlig  skyddsutrustning, se avsnitt 8. 
Information om bortskaffande finns i avsnitt 13. 



                                                                                                                                                              Sida: 6/20 

 

i enlighet med 1907/2006/EG, artikel 31 

 Utskriftsdatum: 11 okt 2019 

38.0.29 

AVSNITT 7: Hantering och lagring 

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering håller behållarna väl 
stängda.  halten. 

De vanliga försiktighetsåtgärderna vid hantering av  kemikalier måste  iakttas.   
• Anteckningar om brand- och explosionsskydd:    Inga 

särskilda åtgärder krävs.   

Avsnitt 7.2 Villkor   för en säker förvaring, med beaktande av 
Intoleranser  Lagring: 

Krav på lagerlokaler och behållare:   Förvaras endast i originalförpackningen. .   
• Förvaringsanvisningar:   Förvaras separat från mat.  lagern. 
Ytterligare information om lagringsförhållanden : Håll behållarna väl stängda.  halten. ·  
Lagringsklass:   8 A 
Klassificering enligt  Arbetsmiljöförordningen (BetrSichV): - 
7.3 Specifik slutanvändning Ingen ytterligare relevant information    Informationen  finns 

tillgänglig.   

AVSNITT 8: Begränsning och övervakning av exponering/personlig  

skyddsutrustning 

Ytterligare  information om utformningen av tekniska installationer: Ingen 
ytterligare information,   se avsnitt 7. 

8.1 Parametrar för att övervaka 
• Komponenter med arbetsplatsrelaterade  gränser   som ska övervakas: : 

100-51-6 bensylalkohol (25-50%) 

Mak Se. Abschn.IIb 
(FortsättningFortsetzung på sidan 5) 



                                                                                                                                                              Sida: 7/20 

 

i enlighet med 1907/2006/EG, artikel 31 

 Utskriftsdatum: 11 okt 2019 

38.0.29 

En 
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(Fortsättning på sidan 4) 

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin (25-50%)   

Mak Se. Abschn.IIb 

DNEL-värden 

100-51-6 Bensylalkohol 

Dermal DNEL - arbetare 9,5 mg/kg / bw/d (-) (långsikt) 
Inandning DNEL - arbetare 90 mg/m3 (-) (lång sikt) 

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin 

Inandning DNEL - arbetare 20,1 mg/m3 (-) 

Ytterligare anteckningar: Den lista som användes vid  skapandet  av listorna användes som 
grund.  Listen. 

8.2 Begränsning och ·  övervakning av exponering  
Exposition  Personlig skyddsutrustning:   
Allmänna skyddsåtgärder   och  hygienåtgärder:   

Förvaras borta från mat, dryck   och  djurfoder. . 
Smutsiga,  indränkta kläder  lyfter  omedelbart. . 
Tvätta  händerna före pauser och på  jobbet. . 
Undvik kontakt med  ögon och hud. . 

• Andningsskydd:   
Vid kortvarig eller låg belastning andningsfilter enhet;;  när det gäller intensiv eller. använda 

längre exponering för luftoberoende andningsapparater.  . ·  Rekommenderad filterenhet för 
kortvarig användning:   

 Filter AX 

Handskydd:   

 Plasthandskar. 

Använd endast kemikalier - skyddshandskar med  CE-märke i kategori  CE-III. .   
För att minimera  våtheten  i handsken genom att bilda svett krävs ett byte av handskar  
Innan   des  handsken återanvänds  Måste den kontrolleras.   

PNEC-värden 

100-51-6 Bensylalkohol 

PNEC (förutspådde ingen effektkoncentration) 1 mg/l (  sötvatten)) 0,1 mg/l (   
havsvatten)  

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin 

PNEC (förutspådde ingen effektkoncentration) 0,06 mg/l ( Sötvatten)) 0,006 mg/l (   
havsvatten) 
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Förebyggande hudskydd med hjälp av hudtvättmedel rekommenderas.   Handskmaterial 
Nitrilgummi 

Fluorgummi (Viton) 
Handskar av PVC. 

(FortsättningFortsetzung på sidan 6) 
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(Fortsättning på sidan 5) 
Rekommenderad materialtjocklek:   x 0,5 mm 
Valet av en lämplig handske beror inte bara på materialet, utan också  von  på andra 
kvalitetsegenskaper och varierar  från tillverkare till tillverkare.  Eftersom  produkten är en beredning 
av flera t   ämnen är  Stoffen  resistenta mot handskmaterial inte förutsägbara och måste därför  
kontrolleras före användning. . 

• Handskematerialets penetrationstid   
Den exakta   genombrottstiden måste  upplevas och fästas på skyddshandstillverkaren. .  beim 

• För Handskar av  följande  material är lämpliga för kontinuerlig kontakt på högst 15 minuter: : 
Handskar av PVC. 

• Handskar av följande material är lämpliga för stänkskydd: handskar av PVC. 
• Handskar av följande material är inte lämpliga: 

Läderhandskar. 
Handskar av tjockt tyg. • Ögonskydd: 

 tätt förseglade skyddsglasögon. 

• Kroppsskydd:   skyddskläder för arbetsmiljö.   
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 

Avsnitt 9.1 Information om grundläggande fysiska och kemiska 
Egenskaper  Allmän 

information  ·  Utseende:   
Form: flytande färg:: gulaktig 

  Lukt: amin-liknande 

• Statlig förändring 
Smältpunkt/smältningsområde: Ej bestämd siktpunkt/siktområde:: >200 
°C / 

Flampunkt:: >100 °C (BULLER 53213) 

Självtändning:: Das Produkten är inte självbrännbar.   

• Explosionsrisk:: Produkten  Produkt  är inte explosiv.   

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

• Löslighet i/ mixability with 
 Water: inte blandningsbar 

Viskositet:   
 Dynamisk vid 25 °C: ca. 100 mPas (DIN 53214) 

(FortsättningFortsetzung på sidan 7) 
En 

(Fortsättning på sidan 6) 

Avsnitt 9.2 Övrig information Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. 
 

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 

10.1 Reaktivitet 
10.2 Kemisk stabilitet 
Termisk nedbrytning / villkor som ska undvikas: 

Ingen nedbrytning när den används som avsett. 
10.3 Risk för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända. 
10.4 Villkor för att undvika 

Ingen annan relevant information tillgänglig. . . . . . . . . . . . . . . 
. .. 10.5 Inkompatibla material: Starka oxiderande medel 10.6 
Farliga sönderdelningsprodukter:   

nej,,  med korrekt förvaring och hantering 



                                                                                                                                                              Sida: 12/

20 

 

i enlighet med 1907/2006/EG, artikel 31 

 Utskriftsdatum: 11 okt 2019 

38.0.29 

AVSNITT 11: Toxikologiska data 

Avsnitt 11.1 Information om toxikologiska effekter  ·  
Akut toxicitet:   

Primär irriterande effekt:   
• på der huden:   Frätande effekt på hud och slemhinnor.   
• på ögat: Stark etsningseffekt 
• Sensibilisering   : Sensibilisering möjlig genom  hudkontakt Ytterligare 
toxikologiska noter:   

Produkten har   följande faror till följd av  beräkningsförfarandet  EG:s allmänna 
klassificeringsdirektiv för beredningar i den slutliga versionen: : Beräkningsmetod 
Skadliga 
Frätande 
Charmiga 
Vid sväljning, stark frätande effekt  av  munhålan och halsen  samt risk för perforering av matstrupen 
och magen.  

Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden: 

100-51-6 Bensylalkohol 

Muntliga LD50 
(LD50) 

1040 mg/kg (mou) 

1230 mg/kg (råtta) 

1040 mg/kg (rbt) 
Dermal LD50 

(LD50) 
2000 mg/kg (rbt) 

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin 

Muntliga LD50 
(LD50) 

1030 mg/kg (råtta) 

Dermal LD50 
(LD50) 

1840 mg/kg (rab) 
>2000 mg/kg (råtta) 

EN 

(fortsättning   på sidan 8) 
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AVSNITT 12: Miljöpåståenden  

12.1 Toxicitet 
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Toxicitet i vattenmiljön:   
100-51-6 Bensylalkohol 

Alger toxicitet (Alger toxicitet) 79 mg/l (Scenedesmus quadricauda) (EC50(3h)) 640 
mg/l (Alger Scenedesmus sp.) (EC50(96h)) 

Bakterietoxicitet ( Bacteria  toxicity 
toxicitet ) 

>658 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(16h)) 
71,42 mg/l (Fotobacteriumfosforeum) (EC50(0,5h)) 

400 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(0.5h)) 

Daphnia toxicitet  Daphnia  toxicity ) 400 mg/l (Daphnia magna (vattenloppa)) (EC50(24h)) 

Fisktoxicitet (Fisktoxicitet  toxicity) 460 mg/l (Pimephales promelas) (LC50(96h)) 

645 mg/l (Goldorfe (orfe)) (LC50(96h)) 
10 mg/l (Lepomis macrochirus) (LC50 (96h)) 

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetyl-cyklohexylamin 

Alger toxicitet (Alger toxicitet) >50 mg/l (Scenedesmus subspicatus) 
(ErC50(72h)) 
EG 88/302 

Bakterietoxicitet ( Bacteria  toxicity 
toxicitet ) 

1120 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(18h)) 
Bringmann och Kühn, Z. Avloppsvatten från vatten 
Forskning. 10, 87-98 (1977) 

Daphnia toxicitet  Daphnia  toxicity ) 23 mg/l (Daphnia magna (vattenloppa)) 
(EC50(48h)) 
OECD TG 202 

EC50/504h: 3 mg/l OECD 202 Del 2 
Fisktoxicitet (Fisktoxicitet  toxicity) 110 mg/l (Leuciscus idus) (LC50(96h)) EG 

84/449 

12.2 Persistens och nedbrytbarhet Ingen ytterligare relevant information finns tillgänglig.   
12.3 Bioackumulering potential Ingen ytterligare relevant information tillgänglig.   
12.4 Rörlighet i marken  Boden  Ingen annan relevant information tillgänglig.   
Ekotoxiska effekter: ej fastställda  ·  Anmärkning:   Skadligt för fisk. 
Ytterligare ekologisk information: 
Allmänna anmärkningar: 

Vattenfara klass 1 (självklassificering):   låg vattenfara 
Släpp inte ut outspädd eller. i stora mängder  in   i   grundvatten, vattenförekomster eller lassen. 
avlopp.  
Var inte  outspädd eller. oneutralt   i  avloppsvattnet eller.i före floden. 
skadligt för vattenlevande organismer 

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

(FortsättningFortsetzung på sidan 9) 
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sidan 7))  DE (DE) 
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(Fortsättning på sidan 8) 
12.6 Andra skadliga effekter 

Ingen ytterligare relevant information tillgänglig. 

AVSNITT 13: Instruktioner för bortskaffande 

Avsnitt 13.1   Avfallshanteringsförfaranden  ·  
Rekommendation:   

För  bortskaffande måste lokala officiella bestämmelser följas.   Flytande komponent i en lämplig   
förbränning.   
Produkten kan  kasseras efter härdning tillsammans med   hushållsavfallet. . 

Europeisk avfallskatalog 

08 00 00 AVFALL FRÅN HZVA AV BELÄGGNINGAR (FÄRGER, SAKNAR, E-POST), LIM, 
DICHTMASSES OCH DRUCKFARBEN 

08 02 00 Avfall från HZVA av andra beläggningar (inklusive   keramiska material)   

08 02 99 Avfall n.e.s. 

Ej orenad förpackning:   
Rekommendation:   Avyttring i enlighet med  den  officiella föreskrifter.   
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AVSNITT 14: Transportdata /  Transport 

14.1 FN-nummer 
ADR, IMDG, IATA UN2735 

14.2 Korrekt FN-sjöfartsbeteckning 
ADR 2735 AMINE, VÄTSKA, ÄTZEND, N.A.G. 
IMDG, IATA AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. 

Avsnitt 14.3 Transportriskklasser 

ADR 

 

Undergrupp 8 (C7) Frätande ämnen . . . . . .  . . . . . . . . . Faroblad

 8 

IMDG, IATA 

 

Frätande  ämnen av klass8 . 
Etikett 8 

Avsnitt 14.4 Förpackningsgrupp 
ADR, IMDG, IATA III 

(FortsättningFortsetzung på sidan 10) 
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En 

(Fortsättning på sidan 9) 

14.5 Miljöfaror:   
Förorening tillhavs: Nej Marine  

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder 
För användaren Uppmärksamhet: Frätande ämnen 
Kemler nummer: 80 
EMS-nummer: F-A,S-B 

Avsnitt 14.7 Bulktransporter i enlighet med 
Tillägg II till MARPOL 
Konvention 73/78 och i enlighet med IBC 

Kod Gäller inte   

Transport/annan   information:   

ADR 
Undantagna kvantiteter (EQ): E1 
Begränsad kvantitet (LQ) 5L 
Transport kategori 3 
Kod för tunnelbegränsning E 

FN "modellförordning  Regulation": UN2735, AMINE, LIQUID, ÄTZEND, 
N.A.G., 8, III 

 

AVSNITT 15: Lagstiftning 

Till hälsa och förordningar / specifik lagstiftning för ämnet 15.1    ,  15.1 
Arbetsmiljöföreskrifter / Särskild lagstiftning om ämnet eller blandningen  

Nationella bestämmelser:   
Klassificering enligt  Arbetsmiljöförordningen (BetrSichV): - 

Vattenfaraklass:   WGK 1(självklassificering):   låg  vattenfara.   

Andra  ·  förordningar,   restriktioner och  förbudsbestämmelser BGbroschyr:   
M 004 "Irriterande ämnen/frätande ämnen" 
hantera epoxihartssystem på ett säkert sätt.  handhaben.  
Epoxy hartser och härdare 

publicerad av PlasticsEurope www.plasticseurope.org 
Avsnitt 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning: 

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte genomförts. 
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AVSNITT 16: Övrig information 

Informationen bygger på det aktuella läget i vår kunskap, men den utgör inte en försäkran om 
produktegenskaper och utgör inte ett avtalsförhållande. 

Relevanta meningar 
 H302 Farligt vid förtäring. 
 H312 Farligt vid hudkontakt 

(FortsättningFortsetzung på sidan 11) 
En 

(FortsättningFortsetzung från sidan 10) 
H314 Orsakar svåra brännskador  på huden och svåra  ögonskador.   
H317 kan orsaka  allergiska hudreaktioner. . 
H319Orsakar allvarlig ögonirritation. 
H332Skadligt vid inandning. 
H412 Skadligt för vattenlevande organismer,   med långsiktig effekt.   

 
R20/22 Skadligt vid inandning och sväljning. 
R21/22 Skadlig i kontakt med  huden och vid förtäring.   

R34 Orsakar brännskador. 
R43 Sensibilisering genom  hudkontakt möjligt.   

R52/53 Skadligt för  för vattenlevande organismer kan   kan ha  långsiktiga negativa effekter i 
vatten. . 

Förkortningar och förkortningar: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement on the 
International Transport of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
Internationella flygtransportföreningen (IATA) 
GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier 
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen ELINCS: 
Europeisk förteckning över anmälda kemiska ämnen 
CAS: Chemical Abstracts Service (uppdelning av American Chemical Society) 
GefStoffV: Förordning om farliga ämnen (Tyskland) 
DNEL: Härledd no-effect nivå (REACH) 
PNEC: Förväntad no-effect koncentration (REACH) 
LC50: Dödlig koncentration, 50 procent 
LD50: Dödlig dos, 50 procent 
Akut Tox. 4: Akut toxicitet, Fara Kategori 4 
Hud Corr. 1B: Hudkorrosion/irritation, Fara Kategori 1B 
Ögonirriterande. 2: Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Fara Kategori 2 
Hud Avens. 1: Sensibilisering - Hud, Fara Kategori 1 
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - Kronisk fara, kategori 3 

 En 


