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1 Produkt och leverantör 
Produktnamn Superlim FX Bond 
 
Kemiskt namn Cyanoakrylatlim av enkomponenttyp. Limmet levereras i en förpackning med två tuber. 

Innehållet i de två limtuberna skall inte blandas. 
 
Anv. område  Limning av plast, metall, glas, keramik och andra material. 

Får inte användas av personer under 18 år. 
 
Distributör  Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 Skara 
 
Telefon  Dagtid 0511-246 00 för ytterligare produktinformation 
 
Telefon i nödsituation: 112 
 

2 Farliga egenskaper 
Limmet är starkt och härdar snabbt. Risk för att fingrar, läppar eller ögonlock limmas ihop. 

Limningsarbete kan orsaka luftvägsallergi. 
 

3 Sammansättning/ämnenas klassificering 
Ämne  Halt (w/w) EC# CAS# Farokod Riskfraser 
Etyl-2-cyanoakrylat 90-99% 230-391-5 7085-85-0 Xi 36/37/38 
Polymetylmetakrylat < 10% -- 9011-12-7 Xi 36/37/38 

För fullständig lydelse av ovanstående riskfraser, se avsnitt 16. 
 

4 Första hjälpen 
Uppsök alltid sjukhus vid andningsbesvär eller då lim har hamnat i ögonen. Uppsök sjukhus om hud har 
limmats samman och om detta inte kan avhjälpas utan risk för skador. Ta med förpackning, produktetikett eller 
säkerhetsdatablad. 

Hudkontakt 

Limmet blir varmt när det härdar och kan ge brännskada. Skölj med kallt vatten vid brännskada. 

Vid stänk på huden tvätta med tvål och vatten. Ta inte bort härdat lim så att huden skadas. Uppsök sjukhus vid 
kvarstående hudirritation. 

Sammanlimmade fingrar eller fastlimmade föremål sköljs med ljummen tvållösning. Tvinga inte isär fingrar 
eller fastlimmade föremål eftersom huden kan lossna. Sammanlimmad hud kan eventuellt försiktigt lirkas isär 
med hjälp av aceton. Använd inte aceton i ansiktet. 

Stänk i ögonen 

För att minska risken för skador skall ögonen vara nedfuktade tills dess att den skadade anlänt till sjukhus. 

Vid stänk i ögonen skölj genast med ljummet vatten (utan tvål) eller ögonspolvätska. Skölj ögonen minst 15 
minuter. Om ögonen kan öppnas, skölj försiktigt även under ögonlocken. Om möjligt, fortsätt att spola ögonen 
även under transport till sjukhus. 

Ett öga som inte kan öppnas skall täckas med en fuktig kompress eller liknande. 
 

Förtäring 
 
Försök att spotta ut stänk som har hamnat i munnen och skölj med vatten. Uppsök sjukhus om större mängder 
har hamnat i munnen eller vid eventuella andningsbesvär. 
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5 Åtgärder vid brand 
Limmet kan antändas vid uppvärmning. Vid brand bildas giftiga gaser (COx, NOx, HCN). Undvik att andas in 
brandgaser och rök. 
 
Liten brand: Släck med brandfilt, vatten eller handbrandsläckare. 
 
Stor brand som bekämpas av räddningstjänsten: Använd alkoholbeständigt skum eller pulver. Använd spridd 
vattenstråle. Använd andningsapparat [AFS 2007:7] i slutna utrymmen. 
 

6 Åtgärder vid spill/oavsiktliga utsläpp 
Häll vatten över limstänk eller utspillt lim. Skrapa upp det härdade limmet från den kontaminerade ytan. 
Vid större utspillda mängder strö över sand, sågspån, kattsand eller liknande. Limmet får inte hällas i avlopp. 
 
För personliga skyddsåtgärder, se avsnitt 8.  
 
För avfallshantering, se avsnitt 13. 

 

7 Hantering och lagring 
Limmet skall förvaras i försluten originalbehållare torrt och svalt men frostfritt och åtskilt från direkt solljus. 
Öppnad förpackning skall tillslutas omedelbart efter användningen. 
 
Limmet skall förvaras oåtkomligt för barn och åtskilt från livsmedel. 
 
Limmet är en brandfarlig vara i brandklass 3 och skall förvaras åtskilt från antändningskällor. 
  
För personliga skyddsåtgärder vid direktkontakt med limmet, se avsnitt 8. 
 

8 Begränsning av exponeringen/personliga skyddsåtgärder 
Utforma arbetsplatsen och arbetsmetoder så att direktkontakt med limmet eller inandning av ångor kan 
undvikas. Se till att luftväxlingen är god under arbetet genom hög allmänventilation och/eller punktutsug. 
Hög luftfuktighet minskar bildning av irriterande ångor. 
 
Vid yrkesmässigt arbete med limmet gäller föreskrift om härdplaster [AFS 2005:18]. Den som har astma 
eller annan lungsjukdom får inte arbeta med limmet. Vid yrkesmässig användning av cyanoakrylat av mer än 
500 gram lim per år och beroende på verksamhetens art krävs återkommande läkarundersökningar varvid 
tjänstbarheten bedöms [AFS 2005:06, §16]. 
 
Ångor från limmet innehåller etyl-2-cyanoakrylat som kan vara skadligt att inandas. Vid yrkesarbete gäller att 
gränsvärdet för detta ämne inte får överskridas [AFS 2005:17]. Den högsta godtagbara genomsnittshalten av 
ämnet etyl-2-cyanoakrylat i inandningsluften (nivågränsvärdet) är 10 mg/m3. Det är tillåtet att under korta 
perioder överskrida denna genomsnittshalt, dock inte längre tid än 15 minuter per timma. Den högsta 
godtagbara halten av etyl-2-cyanoakrylat under 15 minuter (korttidsvärdet) anses vara 20 mg/m3. Om 
ventilationen inte tillräcker till för att hålla halterna under dessa värden skall lämpligt andningsskydd användas. 
Andningsskyddet skall vara försett med gasfilter typ A1 eller A2 [EN 141]. 
 
För att undvika direktkontakt med limmet skall skyddshandskar användas. Handskarna bör vara CE-märkta 
[EN 374] och tillverkade av butylgummi eller polyeten laminerad med eten-vinylalkohol (EVAL). 
Engångshandskar av polyeten, eller polypropen kan användas vid tillfälligt och kortvarigt arbete. 
 
Använd skyddsglasögon med sidoskydd eller ansiktsskärm [EN 166]. Arbetsplatsen ska ha möjligheter till 
ögonspolning [AFS 2005:06, §19, AFS 1999:7, § 9]. 
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9 Fysikaliska och kemiska egenskaper 
Ohärdat lim är en färglös, trögflytande vätska med stickande lukt. 
 
Ohärdat lim är lösligt i aceton som vissa fall kan användas som borttagningsmedel. Se avsnitt 4. 
 

10 Stabilitet och reaktivitet 
Limmets verkan bygger på att det härdar genom att reagera med vatten och fuktighet. Öppnad förpackning 
skall hållas väl tillsluten. 
 
Undvik att utsätta ohärdat lim för kemikalier. 
 
Det härdade limmet är motståndskraftigt mot de flesta kemikalier. 
 
Både härdat och ohärdat lim är brännbart. 
 
Lim som förvaras enligt anvisningarna i avsnitt 7 är stabilt. 
 

11 Toxikologisk information 
Lim som inte har härdat kan eventuellt ge kontaktallergi (typ IV) mot huden. Lim som inte har härdat avger 
hälsoskadliga ångor. Se avsnitt 2 samt avsnitt 8. 
 

12 Ekotoxikologisk information 
Limmet härdar vid kontakt med vatten varför limmet har obefintlig akvatisk toxicitet. Den härdade limpolymeren 
är svårnedbrytbar, men är inte bioackumulerbar eller toxisk. 
 

13 Avfallshantering 
Använda originalbehållare (limtuber) med kvarvarande innehåll skall tillslutas och hanteras som farligt avfall. 
Lämnas till miljöstation eller liknade enligt lokala regler. För avyttring, transport, lagring och hantering av 
avfallet gäller Avfallsförordningen [SFS 2001:1063]. 

Avfallsgrupp: EWC 08 04 09: Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga 
ämnen. 

Använda limtuber skall förvaras oåtkomligt för barn. Av säkerhetsskäl kan kvarvarande innehåll i enstaka 
limtuber pressas ut på papper eller liknande och härdas genom att spolas med vatten. 

 

14 Transportinformation 
Endast klassificerat som farligt gods vid flygtransport.  

Vägtransport (ADR-S): --  

Järnvägstransport (RID-S): --  

Sjötransport (IMO-IMDG): --  

Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR): Aviation regulated liquid. 

UN-nummer: 3334 
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15 Gällande bestämmelser 
Limmets klassificering och märkning baseras på preparatdirektivet [1999/45/EEG] och dess ändringar. 

Farosymbol: Irriterande (Andreaskors) 

Riskfraser: R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 

Skyddsfraser: 

S2: Förvaras oåtkomligt för barn. 

S23: Undvik inandning av ånga. 

S24/25: Undvik kontakt med huden och ögonen. 

S26: Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. 

S28: Vid kontakt med huden, tvätta genast med mycket tvål och vatten. 

Ytterligare skyddsanvisning: 

Cyanoakrylat. Fara. Fäster snabbt. Farligt för hud och ögon. Förvaras oåtkomligt för barn. 

Tillämpliga nationella bestämmelser: 

Vid yrkesmässigt arbete med limmet gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 

AFS 2005:18 Härdplaster 

AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet 

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 

AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd 

AFS 2007:07 - Rök- och kemdykning 

 

16 Övrig information 
Fullständig lydelse av de riskfraser som nämns under avsnitt 3: 
R36/37/38: Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. 

Säkerhetsdatabladet har utarbetats i enlighet med Bilaga II i Reach [Förordning (EG) nr 1907/2006].  


