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1  NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 

1.1 Produktbeteckning 

Handelsnamn:  Weldtite Gummiløsining 

Produktnr.  02001 (5g), 02002/02022 (15g) & any other Weldtite 5g or 15g tube 
 
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från 
Identifierade användningar  Lim. 
 
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad 
Leverantör:  Weldtite Products Ltd 
   Unit 9, Harrier Road, Humber Bridge Industrial Estate,  Barton upon Humber 
   North Lincolnshire DN18 5RP  UK 
   T: +44 (0)1652 660000 F: +44 (0)1652 660066 
   E: sales@weldtite.co.uk W: www.weldtite.co.uk 
  
        

1.4 Telefonnummer för nödsituationer:  **44  (0)1652660000   (Available 08.30 to 17.00) 

 
 

2 FARLIGA EGENSKAPER 

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen 
2.1.1 Klassificering (EC) No 1272/2008 [CLP] 
    
Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper Flam. Liq. 2 - H225 
Hälsofarliga effekter   Skin Irrit. 2 - H315;STOT SE 3 - H336 
Miljöfarliga egenskaper   Aquatic Acute 1 - H400;Aquatic Chronic 1 - H410 
 
Människors hälsa   Vätskan kan vara irriterande för huden. 
Miljö    Produkten innehåller ett ämne som är mycket giftigt för vattenlevande organismer och som 

kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
Fysikalisk-kemiska  Produkten är mycket brandfarlig. Ångor kan bilda explosiv blandning med luft. 
 
2.2 Märkningsuppgifter 
Etikett Enligt (EG) No. 1272/2008 

        
Signalord  Fara 
Faroangivelser 
   H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
   H315 Irriterar huden. 
   H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
   H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
Skyddsangivelser 
   P102 Förvaras oåtkomligt för barn. 
   P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.   
   Rökning förbjuden.  
   P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 
   P273 Undvik utsläpp i miljön. 
   P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 
Supplerande Skyddsangivelser 

   P240 Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. 

P241 Använd explosionssäker elektrisk utrustning. 

P242 Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. 

P264 Tvätta nedstänkt hud grundligt efter användning. 

P271 Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. 

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. 

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. 

Skölj huden med vatten/duscha. 

P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

P312 Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare. 

P321 Särskild behandling (se medicinskt råd på etiketten). 

P332+P313 Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. 
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P370+P378 Vid brand: Släck med skum, koldioxid, torrt pulver eller vattendimma. 

P391 Samla upp spill. 

P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Behållaren ska vara väl tillsluten. 

P403+P235 Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. 

P405 Förvaras inlåst. 

P501 Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser. 

 
2.3 Andra faror 
Uppvärmning kommer att generera ångor som kan bilda explosiva ånga / luftblandningar. 
 
 

3 SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 
3.1 Ämnen 
   Den aktuella produkten är en blandning. 
3.2 Blandningar 

HEPTAN                                                                                                                                                                                                   60-100% 
CAS-No.: 142-82-5                                   EC No.: 205-563-8                                                                  Registreringsnummer: 01-2119475515-33 

Klassificering (EC 1272/2008) 
Flam. Liq. 2 - H225 
Skin Irrit. 2 - H315 
STOT SE 3 - H336 
Asp. Tox. 1 - H304 
Aquatic Acute 1 - H400 
Aquatic Chronic 1 - H410 

Klassificering (67/548/EEC) 
F;R11 
Xn;R65 
Xi;R38 
R67 
N;R50/53 

 
Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt 16. 
Sammansättningskommentarer Produkten innehåller organiska lösningsmedel.  
 
 

4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen 
Generell information   Flytta den skadade personen bort från föroreningskällan. 
Inandning    Flytta den skadade personen till frisk luft direkt. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår. 
Förtäring    FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. 
Hudkontakt    Ta omedelbart av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. 
Kontakt med ögonen   Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 15 

minuter och sök läkarhjälp. 
Skyddsutrustning för  Insatspersonal ska bära lämplig skyddsutrustning vid räddningsaktion. Det kan vara farligt för 
Insatspersonal   insatspersonal att utföra mun-mot-mun-metoden. 
 
4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 
Generell information  Svårighetsgraden hos de symptom som beskrivs varierar beroende på koncentrationen och 

exponeringstidens längd. 
Inandning    Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 
Förtäring    Kan orsaka magont eller kräkningar. 
Hudkontakt    Hudirritation. 
Kontakt med ögonen   Irriterar ögonen. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Rodnad. Smärta. 
 
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs 
Anmärkningar för läkaren   Inga specifika rekommendationer. Om tvivel föreligger, sök omedelbart läkarhjälp. 
 
 

5 BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 

5.1 Släckmedel 
Lämpliga släckmedel   Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid eller pulver. 
Olämpliga släckmedel   Använd inte vatten i samlad stråle, då detta kan orsaka spridning av branden. 
 
5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra 
Särskilda faror    Produkten är brandfarlig. Upphettning kan leda till bildning av brandfarliga ångor. Ångorna är 

tyngre än luft och kan breda ut sig nära marken och spridas en avsevärd sträcka till en   
antändningskälla och orsaka bakeld. 

 
Farliga förbränningsprodukter  Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller 

ångor. Koloxider. 
 
5.3. Råd till brandbekämpningspersonal 
Skyddsåtgärder vid  Ventilera stängda utrymmen innan någon går in i dem. Undvik att andas in gaser eller ångor 
Brandbekämpning   från branden. Var uppmärksam på risken för explosion. 
 
Särskild skyddsutrustning för Använd andningsapparat, skyddshandskar och skyddsglasögon. 
brandbekämpningspersonal 
 
 

6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 
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6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer  
Personliga skyddsåtgärder  Se till att lämpligt andningsskydd används vid bortforsling av spill i trånga utrymmen. Använd lämplig 

skyddsutrustning, inkluderande skyddshandskar, skyddsglasögon/visir, andningsapparat, skyddsskor, 
skyddsklädsel eller förkläde, i tillämpliga fall. 

För icke-räddningspersonal   Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder. 
För räddningspersonal   Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder. 
 
6.2. Miljöskyddsåtgärder 

Släpp inte ut i avlopp eller vattendrag eller på marken. 
 
6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering 
Metoder för sanering  PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING. Undvik hudkontakt och inandning av spill, damm eller ånga. 

Avlägsna alla antändningskällor. Ej rökning, gnistor, lågor eller andra antändningskällor nära 
spillområdet. Sörj för god ventilation. AVDUNSTNING / FÖRÅNGNING. Ventilera väl, stoppa om 
möjligt gas- eller vätskeflöde. Avlägsna alla antändningskällor. Se till att kemikalien ej kommer ned i 
gropar eller avlopp och brunnar. Explosionsrisk! Utsläpp till specialbyggt explosionssäker kloak är 
tillåtit. Valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brännbart material. 

 
6.4. Hänvisning till andra avsnitt 

Använd skyddskläder så som det beskrivs i Avsnitt 8 i detta säkerhetsdatablad. 
 
 

7 HANTERING OCH LAGRING 

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering 
Skyddsåtgärder vid  Undvik spill. Rutiner för god arbetshygien ska införas. Tvätta händer och andra nedstänkta områden på 
Användning   kroppen med tvål och vatten innan arbetsplatsen lämnas. Undvik kontakt med huden och ögonen. 
 
Råd avseende allmän  Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta omedelbart med tvål och vatten om  
Yrkeshygien   huden blir förorenad. 
 
7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet 
Skyddsåtgärder vid lagring   Lagra i tätt tillslutna, originalbehållare på en torr, sval och väl ventilerad plats. Lagras inte nära 

värmekällor eller exponeras för höga temperaturer. 
Lagringsklass    Lagring av brandfarliga vätskor. 
 
7.3. Specifik slutanvändning 
De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2. 
 
 

8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 

8.1 Kontrollparametrar 
Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen 

Namn STANDA RD Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): Korttidsvärde (15 minuter, KTV): Anm. 

HEPTAN WEL 500     

WEL = Workplace Exposure Limit. 
Ingredienskommentarer   WEL = Workplace Exposure Limits 

 
HEPTAN (CAS: 142-82-5) 

 
DNEL    Konsument - Förtäringen; Långtids- systemiska effekter: 148 mg/kg/dag 

Konsument - Dermalt; Långtids- systemiska effekter: 149 mg/kg/dag 
Industri - Dermalt; Långtids- systemiska effekter: 300 mg/kg/dag 
Konsument - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 447 mg/ 

    Industri - Inandning; Långtids- systemiska effekter: 2085 mg/m³ 
 
8.2 Begränsning av exponeringen 
Skyddsutrustning  

          
 
Lämpliga tekniska   Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångor. Ta i beaktande hygieniskt gränsvärde för produkten  
Kontrollåtgärder eller ingående ämnen. Maintain efficient ventilation/extraction using flameproof equipment where 

necessary. 
Ögonskydd/ansiktsskydd  Använd korgglasögon. Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en 

riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Personlig skyddsutrustning för skydd av 
ögon och ansikte måste uppfylla kraven i Europeisk Standard EN166. 

Handskydd  Det rekommenderas att handskar är gjorda av följande material: Nitrilgummi. För att skydda händerna 
från kemikalier, så ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374. De utvalda 
handskarna ska ha en genombrottstid av minst 6 timmar. Vid användning i samband med blandningar, 
så kan genombrottstiden för skyddshandskar inte uppskattas på ett korrekt sätt. 

Annat skydd för hud och kropp  Använd lämpliga skyddskläder som skydd mot stänk eller förorening. 
Hygienåtgärder  Använd tekniska kontrollåtgärder för att minska luftföroreningen till tillåtna exponeringsnivåer. Använd 

lämplig handkräm för att förhindra avfettning och hudsprickor. Tvätta huden efter varje skift, före måltid, 
rökning och toalettbesök. 

Andningsskydd  I trånga eller dåligt ventilerade utrymmen, måste en friskluftsmask användas. Använd ett 
andningsskydd försett med följande filterdosa: Kombinationsfilter, typ A2/P3. 
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Termisk fara    Kontakt med het produkt kan orsaka allvarlig termisk brännskada. 
Begränsning av   Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de  
Miljöexponeringen uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen. I vissa fall kommer renare för ångor, filtre eller teknisk 

modifiering av processutrustningen att bli nödvändiga för att minska utsläppen till acceptabla nivåer. 
 
 

9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper 
Utseende    Vätska. 
Färg     Ljus (eller blek). 
Lukt     Petroleum. 
Lukttröskel    Inte tillgänglig. 
pH     Inte relevant. 
Smältpunkt    Inte tillgänglig. 
Initial kokpunkt och  98°C @ 760 mm Hg 
kokpunktsintervall 
Flampunkt    -4°C CC (Closed cup). 
Avdunstningshastighet   Inte tillgänglig. 
Avdunstningsfaktor   Inte tillgänglig. 
Övre/undre   Övre brännbarhets/explosionsgräns: 6.7 Undre brännbarhets/explosionsgräns: 1.1 
brännbarhetsgräns eller 
explosionsgräns 
Ångtryck    Inte tillgänglig. 
Ångdensitet    Inte tillgänglig. 
Relativ densitet    0.722 @ °C 
Bulkdensitet    Inte tillgänglig. 
Löslighet    Inte tillgänglig. Olöslig i vatten. 
Fördelningskoefficient   Ej fastställt. 
Självantändningstemperatur  Inte tillgänglig. 
Sönderfallstemperatur   Inte tillgänglig. 
Viskositet    400 - 600 cP @ 20°C 
Explosiva egenskaper   Ej fastställt. 
Explosiv under inverkan av  Ja 
låga 
Oxiderande egenskaper   Inte tillgänglig. 
Kommentarer  Information som anges som "Inte tillgänglig" eller "Inte tillämplig" anses inte vara relevant vid 

genomförandet av korrekta kontrollåtgärder. 
 
9.2 Annan information 
Flyktig organisk förening   Denna produkt innehåller en maximal VOC-halt av 660 g/l. 
 
 

10 STABILITET OCH REAKTIVITET 

10.1 Reaktivitet 
Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten. 
 
10.2. Kemisk stabilitet 
Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Stabil vid föreskrivna lagringsförhållanden. 
 
10.3. Risken för farliga reaktioner 
Inte tillämpligt. Polymeriserar inte. 
 
10.4. Förhållanden som ska undvikas 
Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. 
 
10.5. Oförenliga material 
Det är inte troligt att något specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med produkten så att en farlig situation uppstår. 
 
10.6. Farliga sönderdelningsprodukter 
Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. Koloxider. 
 
 

11 TOXIKOLOGISK INFORMATION 

11.1 Information om de toxikologiska effekterna 
Ej fastställt. 
 
Inandning    Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. 
Hudkontakt    Irriterar huden. 
Akuta och kroniska hälsofaror  FÖRTÄRING. Kan orsaka magont eller kräkningar. 
Exponeringsväg    Inandning Hud- och/eller ögonkontakt 
 
  Toxikologisk information för beståndsdelar. HEPTAN (CAS: 142-82-5)    
  Akut toxicitet: 
  Akut Toxicitet (Oral LD50) Råtta  2 500,0 mg/kg      
  Akut Toxicitet (Dermal LD50) Kanin  2 500,0 mg/kg 
  Akut Toxicitet (Inhalation LC50) Råtta 4 timmar 56,0 mg/l (ångor)   
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12 EKOLOGISK INFORMATION 

Ekotoxicitet    Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
 
12.1. Toxicitet 
Toxicitet     Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
 
Ekologisk information om beståndsdelar 

HEPTAN 
Toxicitet     Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
Akut toxicitet i vattenmiljön 

L(E)C₅₀     0.1 < L(E)C50 ≤ 1 
M-faktor (akut)    1 

Akut toxicitet - fisk    LC₅₀, 96 hours: 1-10 mg/l, Fisk 
Kronisk toxicitet i vattenmiljön 
M-faktor (kronisk)    1 

 
12.2. Persistens och nedbrytbarhet 
Nedbrytbarhet   Produkten förväntas vara långsamt biologiskt nedbrytbar. 
 
12.3. Bioackumuleringsförmåga 
Bioackumulering   Produkten är inte bioackumulerande. 
 
12.4. Rörligheten i jord 
Rörlighet:   Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor. 
 
12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen  
Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB. 
 
Ekologisk information om beståndsdelar 

HEPTAN 
Resultat av PBT- och  Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB. 
vPvB-bedömningen 
 
12.6. Andra skadliga effekter 
Okänd. 
 
 

13 AVFALLSHANTERING 

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder 
Generell information  Material såsom rengöringstrasor och pappershanddukar som är förorenade med brandfarliga vätskor 

kan självantända efter användning och ska förvaras i därför avsedda behållare med tättslutande, 
självslutande lock. 

Avfallshanteringsmetoder  Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala 
avfallsmyndigheten. 

 
 

14 TRANSPORTINFORMATION 

14.1. UN-nummer 
UN Nr. (ADR/RID/ADN)   1133 
UN Nr. (IMDG)    1133 
UN Nr. (ICAO)    1133 
14.2. Officiell transportbenämning 
Teknisk benämning, internat.  ADHESIVES (HEPTANE) 
 
14.3. Faroklass för transport 
ADR/RID/ADN Klass  Klass 3 
ADR/RID/ADN Klass   Klass 3: Brandfarliga vätskor. 
ADR Etikett Nr   3 
IMDG Klass   3 
ICAO Klass/Riskgrupp  3 
Transportkort 

      
 
14.4. Förpackningsgrupp 
ADR/RID/ADN Förpackningsgrupp II 
IMDG Förpackningsgrupp  II 
ICAO Förpackningsgrupp  II 
 
14.5. Miljöfaror 
Miljöfarligt Ämne/Vattenförorenande Ämne 

     
14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder 
EMS     F-E, S-D 
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Hazchem-Kod    •3YE 
Faronr. (ADR)    33 
Tunnelrestriktionskod  (D/E) 
 
14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden 
 

15 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö 
Nationella föreskrifter   The Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (SI 2002 No. 2677) (as amended). 

Rivers (Prevention of Pollution) Act 1961. 
Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended). 

EU-förordning    Preparatdirektivet 1999/45/EG. 
Vägledning    Workplace Exposure Limits EH40. 

Safety Data Sheets for Substances and Preparations. 
Godkännanden (Avdelning VII Inga specifika godkännanden är kända för produkten. 
Förordning 1907/2006) 
Begränsningar (Avdelning VIII Inga specifika begränsningar gällande användning är kända för produkten. 
Förordning 1907/2006) 
 
15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning 
Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts. 
 
 

16 ANNAN INFORMATION 

Förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet 
ADR : European Agreement concerning the International Transport of Dangerous Goods by Road RID : Regulations Concerning the 
International Transport of Dangerous Goods by Rail IMDG : International Maritime Code for Dangerous Goods IATA : International Air 
Transport Association ICAO : International Civil Aviation Organization GHS : Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals EINECS : European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances CAS : Chemical Abstracts Service DNEL ; Derived 
No Effect Level (REACH) PNEC : Predicted No Effect Concentration (REACH) LC50 : Lethal Concentration 50 percent LD50 : Lethal Dose 
50 percent 
Litteraturreferenser 
Dangerous Properties of Industrial Materials Report, N.Sax et.al. 
 
Faroangivelser i fulltext 
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. 
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. 
H315 Irriterar huden. 
H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. 
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. 
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. 
 
Utbildning rådgivning  
Användare bör utbildas i god yrkeshygien praktiken. 
 
Detta datablad utgör inte en bedömning av arbetsmiljörisker som krävs enligt bestämmelserna i den Health & Safety at Work act and the 
Control of Substances Hazardous to Health (COSHH). 
 
Blanda inte med andra kemikalier. 
 
 

Förbehåll Om Ansvar 
Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under 
förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. All annan 
användning av produkten ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. 

 


