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Sikkerhedsdatablad

Revision: 22-08-2011

Erstatter: 22-06-2009

Version: 

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

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn: M 1353 H-S A-DUR Hærder

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

Anbefalede anvendelser: Maling 

Branche: Industri generelt 

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet
Leverandør: Burcharths Farve- & Lakfabrik A/S

Gl. Donsvej 6, Bramdrupdam
6000 Kolding

Tlf.: +45 75568100
Fax: +45 75569163
E-mail: bfl@bfl.dk

1.4. Nødtelefon

Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

DPD-klassificering:

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

Væsentligste skadevirkninger: Brandfarlig. Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. Dampe kan give 
sløvhed og svimmelhed.

2.2. Mærkningselementer

Indeholder: Polyisocyanat (hexamethylen-1,6-diisocyanat)

Fareangivelse: Sundhedsskadelig

R-sætninger: Brandfarlig. 
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden. 
Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 

S-sætninger: Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt. 
Undgå indånding af aerosoltåger. 
Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. 
Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm. 
Brug egnet åndedrætsværn ved sprøjtning. 

Anden mærkning: Indeholder Polyisocyanat (Hexamethylen-1,6-diisocyanat). Kan udløse allergisk reaktion. 
Indeholder isocyanater. Se fabrikantens oplysninger. 
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Kode-nummer: 5-3 (1993)

Maltal 7799

2.3. Andre farer
Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. 

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2. Blandinger
Registrerings-
nummer

CAS/
EF-nummer

Stof DSD-klassificering/
CLP-klassificering

w/w% Note

.

.

.

.

123-86-4
204-658-1
28182-81-2

500-060-2

butylacetat
.
Polyisocyanat

.

R10 R66 R67
.
Xi; R43

.

40-60
.
40-60

.

.

.

.

.

10) Stoffet er en præpolymer isocyanat 
1) Stoffet er optaget på Arbejdstilsynets liste over organiske opløsningsmidler. 
6) Se endvidere punkt 16. 

Se punkt 16 for ordlyd af R- og H-sætninger.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger
Indånding: Søg frisk luft.  Søg læge ved vedvarende ubehag.  Hold den tilskadekomne under opsyn. 

Indtagelse: Fremkald ikke opkastning.  Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet så lavt, at der ikke 
kommer maveindhold i lungerne.  Tilkald læge/ambulance. 

Hud: Fjern straks forurenet tøj.  Vask huden med vand og sæbe.  

Øjne: Skyl straks med vand (helst fra øjenskyller) i mindst 5 min. Spil øjet godt op. Fjern eventuelle 
kontaktlinser. Søg læge. 

Forbrænding: Skyl med vand, indtil smerterne ophører. Fjern tøj, som ikke er fastbrændt - søg læge/sygehus, 
fortsæt om muligt skylningen til lægen overtager behandlingen. 

Øvrige oplysninger: Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. 

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.  Kan give overfølsomhed ved 
indånding. Symptomerne er snue, nysen, vejrtrækningsbesvær og nældefeber.  Kan give 
overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, hævelse, vabler og 
sårdannelse - udvikles oftest langsomt. 

4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge.  Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke 

antændt lager. 

Uegnede slukningsmidler Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden. 

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Kan udvikle sundhedsfarlige røggasser med kulilte ved brand. 

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
For ikke-indsatspersonel: Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm.  Brug friskluftsforsynet åndedrætsværn.  Rygning 

og brug af åben ild forbudt.  Brug handsker. 

For indsatspersonel: Rygning og brug af åben ild forbudt.  Brug handsker.  Beskyttelsesdragt svarende til EN 368, 
type3 anbefales. 

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger
Kontakt myndighederne i forbindelse med forurening af jord og vandmiljø samt ved udslip til 
kloak. 
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6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning
Spild inddæmmes og opsamles med sand eller andet absorberende ikke brandbart materiale og 
overføres til egnede affaldsbeholdere. 

6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 8 for værnemiddeltype.  Se punkt 13 for bortskaffelse. 

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker håndtering
Se under punkt 8 for oplysninger om forholdsregler ved brug og personlige værnemidler. 
Rygning og brug af åben ild forbudt. 

Der må ikke ryges, spises eller drikkes i arbejdslokalet. Særligt arbejdstøj må ikke bæres under 
spisepauser. Der skal være adgang til øjenskyller. Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter 
endt arbejde. Arbejdet tilrettelægges og udføres således, at hudkontakt undgås. Der skal i 
umiddelbar nærhed af arbejdsstedet være adgang til håndvask med rindende, håndvarmt vand 
fra ikke håndbetjente vandhaner. Der skal være adgang til bruserum med varmt og koldt vand. 
Personer som arbejder med produktet, skal have særskilte omklædningsrum med adskilt 
opbevaring af gangtøj og særligt arbejdstøj. Der skal opsættes advarselstavle ved 
arbejdsstedet. Brug værnemidler til produktet er udhærdet.' 

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.  Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage.  Opbevares 
køligt men frostfrit. 

7.3. Særlige anvendelser

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier:

Indholdsstof Grænseværdi Anmærkninger

butylacetat
hexamethylen-1,6-diisocyanat

150 ppm 710 mg/m3

0,005 ppm 0,035 mg/m3

-

-

Retsgrundlag:

Målemetoder: Overholdelse af de angivne grænseværdier kan kontrolleres ved arbejdshygiejniske målinger.

DNEL-værdier: 123-86-4:  Arbejdere:  Befolkning generelt:  

28182-81-2:  Arbejdere:  Befolkning generelt:  

8.2. Eksponeringskontrol

Egnede foranstaltninger til 

eksponeringskontrol:

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde.  Brug værnemidler som angivet 

nedenfor. 

Personlige værnemidler, 

beskyttelse af øjne/ansigt:

Brug beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm. 

Personlige værnemidler, 

beskyttelse af hud:

Brug beskyttelseshandsker af typen 4H. Der kan evt. anvendes engangshandsker af 

nitrilgummi, såfremt handskerne skiftes straks efter at de er forurenet. 

Personlige værnemidler, 

åndedrætsværn:

Brug åndedrætsværn med filter A 

Foranstaltninger til begrænsning af 

eksponering af miljøet:

Det skal sikres at lokale regler for udledning overholdes. 

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Flydende 

Farve: Farveløs 

Lugt: Ingen data 

Lugttærskel: Ingen data 
pH (brugsopløsning): Ingen data 
pH (koncentrat): Ingen data  
Smeltepunkt/frysepunkt: Ingen data 
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Begyndelseskogepunkt og 
kogepunktsinterval:

Ingen data 

Flammepunkt: Ingen data  
Fordampningshastighed: Ingen data 
Antændelighed (fast stof, luftart): Ingen data 
Øvre/nedre antændelsesgrænser: Ingen data 
Øvre/nedre eksplosionsgrænser: Ingen data 
Damptryk: Ingen data 
Dampmassefylde: Ingen data 
Relativ massefylde: 0,98-1,02 g/cm3 
Opløselighed: Ingen data 
Fordelingskoefficient 
n-oktanol/vand:

Ingen data 

Selvantændelsestemperatur: Ingen data 
Dekomponeringstemperatur: Ingen data 
Viskositet: Ingen data 
Eksplosive egenskaber: Ingen data 
Oxiderende egenskaber: Ingen data 

9.2. Andre oplysninger
VOC (flygtige organiske forbindelser): 
VOC W/W%: 50
VOC g/l: 500 
Pot life: 0-2 timer
Udhærdningstid: 1 uge 

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Reagerer med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer. 

10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger. 

10.3. Risiko for farlige reaktioner
Dampe fra produktet er tungere end luft og kan spredes langs gulvet. Dampene kan danne 
eksplosive blandinger med luft. 

10.4. Forhold, der skal undgås
Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. 

10.5. Materialer, der skal undgås
Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler. 

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter
Ingen ved de anbefalede opbevaringsforhold. 

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet - oral: Indtagelse af større mængder kan give ubehag. 

Akut toksicitet - dermal: Kan optages gennem huden og give symptomer som svimmelhed og hovedpine. 

Akut toksicitet - indånding: Farlig ved indånding. 

Hudætsning/-irritation: Affedter og udtørrer huden. Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Irriterer øjnene. Giver svie og tåreflåd. 

Sensibilisering: Kan give overfølsomhed ved indånding. Symptomerne er snue, nysen, vejrtrækningsbesvær og 
nældefeber.  Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Symptomerne er rødme, 
hævelse, vabler og sårdannelse - udvikles oftest langsomt. 

Mutagenicitet: Ingen farer. 

Kræftfremkaldende egenskaber: Ingen farer. 

Reproduktionstoksicitet: Ingen farer. 

Toksicitet ved en enkelt Indånding af dampe kan virke irriterende på de øvre luftveje.  Produktet afgiver dampe fra 
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eksponering: organiske opløsningsmidler, der kan give sløvhed og svimmelhed. I høje koncentrationer kan 
dampene give hovedpine og beruselse. 

Toksicitet ved gentagen eller 

langvarig eksponering:

Langvarig eller gentagen indånding af dampe kan give skader på centralnervesystemet. 

Aspirationsfare: Kan fremkalde kemisk lungebetændelse ved indtagelse eller opkastning. 

Andre toksikologiske virkninger: Ingen kendte. 

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være 

opfyldt. 

Akut toksicitet:  123-86-4:  Fisk: LC50:  = 89 mg/l48hDIN38412 , del 15   Alger: EC50 : 674 mg/l 72/h = UBA   

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Er biologisk let nedbrydeligt. 

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet er ikke bioakkumulerbart. 

12.4. Mobilitet i jord

Produktet har lav mobilitet i jord. 

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB. 

12.6. Andre negative virkninger

Ingen. 

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Spild og affald samles i lukkede og tætte beholdere, der bortskaffes via den kommunale 
affaldsordning for farligt affald med nedenstående specifikationer. 
Tomme emballager med kun en hærdet film af produktet er ikke-farligt affald.  Kommunekemis 
affaldsgruppe: H
Affaldsfraktion: 08.21
EAK-kode: Afhængigt af branche og anvendelse f.eks. 08 01 11  Maling- og lakaffald 

indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer 

PUNKT 14: Transportoplysninger
ADR/RID

14.1. UN-nummer 1263 

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

Maling

14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper III

Farenummer

Tunnelrestriktionskode:

14.5. Miljøfarer

ADN

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)



  6 / 7

14.4. Emballagegrupper

14.5. Miljøfarer

Miljøfare i tankskibe:

IMDG

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

Paint

14.3. Transportfareklasse(r) 3

14.4. Emballagegrupper III

14.5. Miljøfarer

IMDG Code segregation group:

ICAO/IATA

14.1. UN-nummer 1263

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 

(UN proper shipping name)

14.3. Transportfareklasse(r)

14.4. Emballagegrupper

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

PUNKT 15: Oplysninger om regulering
15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø
Særlige bestemmelser:

Personer, der lider af astma eller eksem, samt personer, som har konstaterede kroniske 
lungelidelser eller konstateret hud- eller luftsvejsallergi overfor isocyanater, må ikke arbejde 
med produktet. Personer med kraftig håndsved (hyperhidrosis manuum) må ikke arbejde med 
produktet. 

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Der er foretaget ændringer i 
følgende punkter:

Dette sikkerhedsdatablad er i forhold til seneste revision ændret i punkterne:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

R-sætninger: R10 Brandfarlig. 
R43 Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. 
R66 Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud. 
R67 Dampe kan give sløvhed og svimmelhed. 

H-sætninger:

Uddannelse: Brugere skal have gennemgået godkendt uddannelse for at arbejde med epoxyharpikser og 
isocyanater. 

Øvrige oplysninger: Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, leverandøren har 
kunnet levere om produktet ved udarbejdelsen (f.eks. datablade og lignende). 

JHA/    (Made in Toxido®) 
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